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 قلَّعو ،هاَائدأَ نِسحو هاَتمقاَإِبِ مهرمأَو ،هدباَى علَع ةَالَالص ضري فَذالَّ ِهللا دماحلَ

جاَالنح الَالفَواخلُبِ حوعِش يهاَف، وجفُ هاَلَعناًقاَر بيمياَاِإل نن رِفْالكُو، ناَوهةًي الفَ نِعِءشاَح املُورِكَن .
وعلَى آله وأَصحاَبِه اَألتقياَِء  ،"يلّصي أُنِومتيأَر ماَا كَولُّص: "والصالَةُ والسالَم علَى نبِيِّناَ محمد القاَئلِ

ةررا بِأَ البوقاَم نيالَّذ رِهمحق مِياَالق،  هالَتناَ صا إِلَيقَلُونو ،طفْرِيالَ تو اطنَ إِفْروي دّلصي هأَوكَماَ ر
ولَعى من ذَحذْا حوهم ولَسك بِسلَيهلَإِ مى يمِو ّالدنِي .دعأَماَّ ب:   

އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ . އަށެވެهللاއެންމެހާ ޙަމްދު ތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ މާތް
އަދި އެނަމާދު ޤާއިމުކުރުމަށާއި . އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ނަމާދު ފަރުޟުކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ

އަދި . ށް އަމުރުކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެތިގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް އެއުރެންނައެނަމާދު ރިވެ
އަދި . މާއި ކާމިޔާބުވުންލެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެފާސްވުއެނަމާދުގައި ޚުޝޫޢަތްތެރިވުމުގެ މައްޗަށް 

އީމާންކަމާއި ކާފިރުކަމާއި ދެމެދު ފަރަގުކޮށްދޭ އެއްޗެއް ކަމުގައާއި ފާޙިޝްކަންތައްތަކާއި 
އަދި . މުންކަރާތްތަކުން ނަހީކޮށްދޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި އެނަމާދު ލެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ

މިފަދައިން ." ކުރައްވާތީ ދުށްގޮތަށް ނަމާދުކުރާށެވެތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދު"
ހުރެމެންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި ތަޤުވާވެރި ހެޔޮލަފާ އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވި އަ

އެބޭކަލުންނަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ . އާލުންނާއި އަޞްހާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްހުއްޓެވެ
އަދި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވަނިކޮށް . އި ޢަމަލުކުރެއްވި ބޭކަލުންނެވެއެއަމުރުފުޅަށް ޙައްޤުގޮތުގަ

އެބޭކަލުން ދެކެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރުކުރެއްވުމަކާ ނުލައި އަހުރެމެންނާ ހަމައަށް 
ވި ގޮތަށް އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހާ ހަމައަށް އެބޭކަލުން އުޅުއް. އެނަމާދު ނަޤުލުކޮށްދެއްވި ބޭކަލުންނެވެ

އުޅުނު އަދި އެބޭކަލުން ހިންގެވި މަގުން ހިނގި ހުރިހާ އެންމެން މިޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި 
  .އެއަށްފަހު ދަންނައެވެ. ޝާމިލުކުރަމެވެ

. ނަމާދަކީ އިސްލާމްވުމަށްފަހު އެންމެފުރަތަމަ އަދާކުރަންޖެހޭ އަޅުކަމެވެ
ހެ އެނަމާދު އަދާކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާ ފަ. އަދި އެދީނުގެ ޚުލާޞާއެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސެވެ

އަދި ރިވެތި . ހުރިހާ ނުބައިކަމަކުން އޭނާ ސަލާމަތްވާނެއެވެ. ގޮތުގައި އަދާކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ
އަދި ދުނިޔެއާއި . އަދި ހުރިހާ ހެޔޮމަގެއް އޭނާއަށް ފަހިވާނެއެވެ. އަޚުލާޤުން އޭނާ ޒީނަތްތެރިވާނެއެވެ
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هللا މާތް. އޭނާގެ މައްޗަށް ރުހިވޮޑިގަންނަވާނެއެވެهللا އަދި މާތް. ރިވާނެއެވެޖަވެއްއާޚިރަތް އޭނާއަށް ބާ
 ) ٢ - ١: املؤمنون(  Z%  &  '  )  (    !!  "  #  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

ނަކީ އެއުރެންގެ ނަމާދުގައި ންއެއުރެ. ހަމަކަށަވަރުން މުއުމިނުން ކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ: "މާނައީ
X   W  V  U  T  ] . އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ." ވެޚުޝޫޢަތްތެރިވާ މީހުންނެ

!     \  [  Z!     c  b  a  `     _  ^Z  )މާނައީ  )١١ – ٩: املؤمنون :
ވާރުތަވާ ބަޔަކީ . އަދި އެބައިމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ނަމާދުގެ މައްޗަށް ރައްކާތެރިވާމީހުންނެވެ"

އެތާނގައި އެބައިމީހުން ދެމިތިބޭ . ފިރުދައުސް ވާރުތަވެއެވެ އެބައިމީހުންނަށް. އެބައިމީހުންނެވެ
  ." ޙާލުއެވެ

ފަހެ އެބައިމީހުން . ނާއި ނަމާދު އަޅާމީހުން ދަންނައެވެދެންފަހެ ނަމާދު ނުކުރާމީހުން
އަދި ހަވާނަފްސަށް . އަދި އެދީން ފުރަގަހަށް އެއްލާލައިފިއެވެ. އިސްލާމްދީން މުގުރާލައިފިއެވެ

z     y  x  w  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. އާ ޝަރީކުކޮށްފިއެވެهللاތްއަޅުކަންކޮށް މާ
   £  ¢  ¡  �~  }  |  {Z )ނަށް ފަހު ންއެއުރެ: "މާނައީ )٥٩: مرمي

. އެބައިމީހުން ނަމާދު ނަގައިލިއެވެ. ނުބައިބަޔަކު އަޔެވެ) އިސްވެދިޔަ ހެޔޮލަފާ މީހުންނަށް ފަހު(
ފަހެ ގަދަފަދަވެގެންވާ ޢަޛާބާ ފަހުން އެބައިމީހުން . ވެއަދި އަމިއްލައެދުމަށް ތަބާވިއެ

   ."ބައްދަލުކުރާނެތެވެ
. ގެ ޙަޟްރަތުގައި ޤަބޫލުކުރެވެނީ ތިންޝަރުޠަކާއެކުއެވެهللاފަހެ ދީނުގެ ޢަމަލުތައް މާތް

ދެއްކެވި ގޮތަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެއީ އިސްލާމްވުމާއި، އިޚުލާޞްތެރިވުމާއި، 
އަޅާކުރާ ނަމާދުގައި . އަދި އެންމެމާތް އަޅުކަމެވެ. ފަހެ ނަމާދަކީ ދީނީ ޢަމަލެކެވެ. ރުމެވެއެއަމަލެއްކު

?  @  B  A    ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް .މިތިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުން ލާޒިމެވެ

  K  J  I  H  G  F  E  D  CZ  )އިސްލާމްދީން : "މާނައީ )٨٥: آل عمران
ފަހެ އޭނާގެ ކިބައިން އެކަން . އް އިޚުތިޔާރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެފިޔަވައި އެހެންދީނެ
." އަދި އާޚިރަތުގައި އޭނާވާހުށީ ގެއްލިހަލާކުވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ. ޤަބޫލުނުކުރެވޭހުއްޓެވެ

 )٥: البينة(  o  n   m  l  k  j  i  hZ  ] . އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
އަށް އަޅުކަންކުރުމަށް މެނުވީ އެއުރެންނަށް هللاއަށް ޚާލިޞްކުރާ ޙާލު هللاއަދި އަޅުކަން ": މާނައީ

Å  Ä  Ã        Â  Á  ] . އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ." އަމުރުކުރެވިގެން ނުވެއެވެ
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 È  Ç  ÆZ  )ގެ ރަސޫލާގެ ކިބާގައި هللاހަމަކަށަވަރުން : "މާނައީ )٢١: األحزاب
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ދެންފަހެ  ."ންނަށް ރިވެތިނަމޫނާއެއް ވިއެވެތިޔަބައިމީހު

އެގޮތް ދޫކޮށް އެހެންގޮތެއްގައި ހިފައިފިނަމަ އޭނާގެ  ނަމާދުކުރެއްވިގޮތް އެމީހަކަށް އެނގުމަށްފަހު
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثޤަބޫލުކުރައްވާނެތޯއެވެ؟ ފަހެ هللا ކިބައިން އެކަން މާތް
ތިޔަބައިމީހުން ": މާނައީ )رواه البخاري ومسلم( "يلّصي أُنِومتيأَر ماَا كَولُّص" .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ

މިފަދައިން އެކަލޭގެފާނު ." ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވާތީ ދުށްގޮތަށް ނަމާދުކުރާށެވެ
. އެވެނި މަޒުހަބެއްގައިވާ ގޮތަށެވެ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައި ވަނިކޮށް އަހުރެން ނަމާދުކުރާނީ މިވެނި

މިހެންބުނުން އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް ހުއްދަވާނެތޯއެވެ؟ ދެން މިހެން ދެންނެވުމުން މީހަކު ހިތަށް 
. ދަންނައެވެ! އެހެންވިއްޔާ ހަމަ އިމާމުންނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވަނީ ބާއެވެ. އަރައިފާނެއެވެ

އެއްވެސް މީހަކަށް ފުރިހަމަ هللا އެހެންނަމަވެސް މާތް. އެބޭކަލުންނަކީ ޢިލްމުގެ ކަނޑުތަކެކެވެ
އެބޭކަލުން ޙާޞިލުކުރެއްވި . އެކަކަށް ނޭނގޭ ކަންތައް އަނެކަކަށް އެނގެއެވެ. ޢިލްމެއް ނުދެއްވައެވެ

އަދި . ޢިލްމު އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު އަހުރެމެންނާ ހަމައަށް އެބޭކަލުން ފޯރުކޮށްދެއްވިއެވެ
ތަކުގައި އެބޭކަލުންވަނީ ޞެއް ލިބިވަޑައިނުގެންނެވި މައްސަލައެބޭކަލުންނަށް ޞަރީޙަ ނައް

رسول اهللا صلّى . އަދި އެއީ އެބޭކަލުންގެ ޙައްޤުގައި ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އިޖުތިހާދުކުރައްވާފައެވެ
وإِذَا  ،أَجران إِذَا حكَم الْحاكم فَاجتهد فَأَصاب فَلَه" .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ اهللا عليه وسلّم حديث

رأَج طَأَ فَلَهفَأَخ دهتفَاج كَمޙާކިމު ނުވަތަ ޢިލްމުވެރިޔާ ޙުކުމެއްކުރާ ހިނދު : "މާނައީ )رواه اجلماعة( "ح
އިޖުތިހާދުކޮށް ޙައްޤާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ފަހެ ) ޞަރީޙަ ދަލީލެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެޙުކުމުގައި(ފަހެ 

އަދި .) އެއީ ޙައްޤާ ދިމާވުމުގެ އަޖުރާއި އިޖުތިހާދުގެ އަޖުރެވެ. (ގެންވެއެވެއޭނާއަށް ދެއަޖުރު ލިބި
އޭނާ ޙުކުމެއްކުރާ ހިނދު ފަހެ އިޖުތިހާދުކޮށް ޙައްޤާ ދިމާނުވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށް އެއްއަޖުރު 

ފަހެ އެބޭކަލުންގެ އިޖުތިހާދީ .)" އެއީ ހަމައެކަނި އިޖުތިހާދުގެ އަޖުރެވެ. (ލިބިގެންވެއެވެ
އަދި ޞަރީޙަވެގެންވާ ޞައްޙަ ދަލީލާ . ތަކުގައި އަހުރެމެން ދާންޖެހޭނީ ދަލީލުވާ ކޮޅަކަށެވެމައްސަލަ

އެއީ ކިތަންމެބޮޑު ޢިލްމުވެރިޔަކު . އިދިކޮޅަށްވާ ކޮންމެ ބަހަކީ ބާޠިލުވެގެންވާ ބަހެކެވެ
 الَّإِ دريو هلوقَ نم ذُخؤي دحأَ لُّكُ". އިމާމު މާލިކު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ވިދާޅުވެފައިވީނަމަވެސް މެއެވެ

ކޮންމެމީހަކީވެސް އޭނާގެ ބައެއްބަސް ޤަބޫލުކުރެވި އަދި : "މާނައީ )املوطأ( "رِبقَا الْذَٰه بحصاَ
) رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެބަހީ (އެއީ މިމަހާނާގެ ވެރިޔާ . ބައެއްބަސް ރައްދުކުރެވޭނެ މީހެކެވެ

. ލިކަކީ އެޒަމާނުގައި މަދީނާގައި ހުންނެވި އެންމެބޮޑު ޢިލްމުވެރިޔާއެވެފަހެ އިމާމު މާ." ފިޔަވައެވެ
އެއްވެސް އިމާމުވެރި ބޭކަލަކު ދަލީލެއްނެތި . އެކަލޭގެފާނު އެވަނީ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައެވެ
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އެބޭކަލުން ވަނީ އެފަދަ ! އަދިކިއެއްތަ. އެބޭކަލުންނަށް ތަބާވުމަކަށް އަމުރުކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ
 ތައްފަހެ މިމަސްއަލައާމެދު ހަތަރުއިމާމުންގެ ބަސްފުޅު .ބަރީއަވެވަޑައިގެންފައެވެތަކުން ސްބަ

   .މިތާނގައި ނަޤުލުކޮށްލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ
ޙަނަފީމަޒުހަބު . ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ނުޢުމާނު ބުނު ޘާބިތެވެ( :اِإلماَم أَبو حنِيفَة

އަދި . ވަނަ އަހަރުގައެވެ 80އުފަންވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން . ކަލޭގެފާނަށެވެނިސްބަތްވެގެންވަނީ މި
 ثُيداحلَ حص اذَإِ". ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.) ވަނަ އަހަރުގައެވެ 150އަވަހާރަވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 

ނަމަ ފަހެ އެއީ ޙަދީޘް ޞައްޙަވެއްޖެ: "މާނައީ  )٦٣/  ١ "احلاشية " ابن عابدين يف ( "يبِهذْم وهفَ
 نم ملَعي ملَ ماَ ناَلوقَبِ ذَخأْي نْأَ دحَأل لُّحي الَ". އަދިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ." އަހުރެންގެ މަޒުހަބެވެ

އަހުރެމެންގެ ބަހުގައި، : "މާނައީ )٢٩٣/  ٦" حاشيته على البحر الرائق " ابن عابدين يف ( "هناَذْخأَ نيأَ
މެން ޙާޞިލުކުރީ ކޮންތަނަކުންކަން ނޭނގެނީސް، ހިފުން ހަމައެކަކަށްވެސް އެބަސް އަހުރެ

 ربخىل وعاَت اِهللا بتاَك فلخاَي الًوقَ تلْا قُذَإِ". އަދިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ ."ޙަލާލުވެގެން ނުވެއެވެ
الرسلِو ى اُهللالَّص لَعيه ولَّسفَ ماتكُرا قَووތަޢާލާގެ هللا " :މާނައީ )٥٠ين يف اإليقاظ ص الفال( "يل

ޚިލާފުވާ ބަހެއް އަހުރެން ބުނެފިނަމަ ) ޙަދީޘާ(ގެ ސުންނަތާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފޮތާއި 
  ."އަހުރެންގެ ބަސް ދޫކޮށްލާށެވެ

ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ މާލިކު ބުނު އަނަސް ބުނު މާލިކު ބުނު އަބޫޢާމިރު ( :اِإلماَم ماَلك
އުފަންވެވަޑައިގަތީ . މާލިކީ މަޒުހަބު ނިސްބަތްވެގެންވަނީ މިކަލޭގެފާނަށެވެ. ޞްބަޙީއެވެއަލްއަ

.) ވަނަ އަހަރުގައެވެ 179އަދި އަވަހާރަވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން . ވަނަ އަހަރުގައެވެ 93ހިޖުރައިން 
 ةَنـالسو بتاَكالْ قافَو ماَ لُّكُي فَيِأْي رفا ورظُانفَ ،بيصأُو ئُطخأُ رشب ناَأَ ماَنإِ" .ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

: މާނައީ )٣٢/  ٢يف اجلامع  ابن عبد الرب( "هوكُراتفَ ةَنـالسو بتاَكالْ قِافوي ملَ ماَ لُّكُو ،هوذُخفَ
އަދި . އެވެނެއަހުރެންނަށް ގޯސްކޮށްވެސް ބުނެވޭ. ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންނަކީ އިންސާނަކީމެވެ"

ފަހެ ޤުރުއާނާ . ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އަހުރެންގެ ރައުޔަށް ބަލާށެވެ. ނެއެވެހެޔޮކޮށްވެސް ބުނެވޭ
އަދި ޤުރުއާނާ ސުންނަތާ . ސުންނަތާ ދިމާވެއްޖެ ކޮންމެ ރައުޔެއްގައި ތިޔަބައިމީހުން ހިފާށެވެ

 سيلَ". ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ އަދިވެސް ."ދިމާނުވެއްޖެ ކޮންމެ ރައުޔެއް ތިޔަބައިމީހުން ދޫކޮށްލާށެވެ
ابن ( "ملَّسو هيلَع ى اُهللالَّص يبِالن الَّإِ كرتيو هلوقَ نم ذُخؤيو الَّإِ ملَّسو هيلَع ى اُهللالَّص يِّبِالن دعب دحأَ

އެމީހެއްގެ ބައެއްބަސް  ށްފަހުގައިއަرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : "މާނައީ )٩١/  ٢يف اجلامع  عبد الرب
رسول اهللا صلّى اهللا عليه އެއީ . ޤަބޫލުކުރެވި އަދި ބައެއްބަސް ދޫކޮށްނުލެވޭނެ ހަމައެކަކުވެސް ނުވެއެވެ

  ."ފިޔަވައެވެوسلّم 
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يعافالش ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ މުޙައްމަދު ބުނު އިދުރީސް ބުނު ޢައްބާސް ( :اِإلماَم
ޝާފިޢީމަޒުހަބު ނިސްބަތްވެގެންވަނީ . ފިޢު އަލްހާޝިމީ އަލްމުއްޠަލިބީއެވެބުނު ޢުޘްމާނު ބުނު ޝާ

އެބަހީ . އުފަންވެވަޑައިގަތީ އިމާމު އަބޫޙަނީފާ އަވަހާރަވެވަޑައިގެންނެވި އަހަރުގައެވެ. މިކަލޭގެފާނަށެވެ
ވަނަ  204ހިޖުރައިން އަދި އަވަހާރަވެވަޑައިގަތީ . ވަނަ އަހަރުގައެވެ 150ހިޖުރައިން 

ى لَّص اِهللا لِوسر نع ةٌنس هلَ نَباَتاس نِم نَّى أَلَع نَوملسمالْ عمجأَ". ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.) ގައެވެއަހަރު
رسول اهللا އެމީހަކަށް : "މާނައީ )٦٨الفالين ص ( "دحأَ لِوقَل هاَعدي نْأَ هلَ لَّحي ملَ ملَّسو هيلَع اُهللا

ފާޅުވެ ބާޔާންވެއްޖެ މީހާ އެއްވެސް މީހެއްގެ ) ޙަދީޘެއް(ގެ ކިބައިން ސުންނަތެއް يه وسلّم صلّى اهللا عل
ބަހަކަށް އެސުންނަތް ދޫކޮށްލުން އޭނާއަށް ޙަލާލުވެގެންނުވާ ކަމަށް ހުރިހާ މުސްލިމުން 

 اِهللا لِوسر ةنس فالَي خبِتاَي كف متدجا وذَإِ". އަދިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ." އިއްތިފާޤުވެފައިވެއެވެ
ى اُهللالَّص لَعيه ولَّسقُفَ ملُوا بِوسنة رساِهللا لِو ى اُهللالَّص لَعيه ولَّسم ودعلْقُ ا ماَوموع (  "تالنووي يف ا
ހުރެންގެ ޚިލާފު ބަހެއް އަ) ޙަދީޘާ(ގެ ސުންނަތާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : "މާނައީ ) ٦٣/  ١

ގެ ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފޮތުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ 
އަދިވެސް ." އަދި އަހުރެން ބުނެފައިވާ ބަސް ދޫކޮށްލާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ބުނާށެވެ

 لِقْالن لِهأَ دنع ملَّسو هيلَع ى اُهللالَّص اِهللا لِوسر نع ربخالْ هاَيف حص ةلَأَسم لُّكُ". ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
: މާނައީ )١٠٧/  ٩أبو نعيم يف احللية ( "يتوم دعبي وتياَي حف هاَنع عاجِر ناَأَفَ ،تلْقُ ماَ فالَخبِ
ގެ ކިބައިން وسلّم  رسول اهللا صلّى اهللا عليهއަހުރެން ބުނެފައިވާ ބަހާ ޚިލާފަށް އެމަސްއަލައަކާމެދު "

ފަހެ އަހުރެންގެ . އް ދަންނައެވެކޮންމެ މަސްއަލައެޙަދީޘް ޞައްޙަވެއްޖެ  މުޙައްދިޘުންގެ އަރިހުގައި
ބަސް  އަހުރެން އެމަސްއަލައާ ބެހޭގޮތުން ބުނެފައިވާޙަޔާތުގައާއި އަދި މަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް 

  ."މެވެނައަހުރެން އަނބުރައި ގެން
دمރިހަމަ ނަންފުޅަކީ އަޙުމަދު ބުނު ޙަންބަލް ބުނު ހިލާލު ބުނު ފު( :اِإلماَم أَح

. ޙަންބަލީ މަޒުހަބު ނިސްބަތްވެގެންވަނީ މިކަލޭގެފާނަށެވެ. އަސަދު އައްޝައިބާނީ އަލްމަރުވަޒީއެވެ
 241އަދި އަވަހާރަވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން . ވަނަ އަހަރުގައެވެ 164އުފަންވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 

 الَي واعزواَأل الَي وعافالش الَو كاًلماَ دلّقَت الَي ونِدلّقَت الَ". ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.) ގައެވެވަނަ އަހަރު
އަހުރެންނަށް : "މާނައީ )٣٠٢/  ٢عني م يف إعالم املوقّابن القي( "اوذُخأَ ثُيح نم ذْخو ،يرِوالثَّ

އަދި މާލިކަށާއި، .) އަހުރެންގެ ބަހުގައި ނުހިފާށެވެ ދަލީލަކާ ނުލައި. (ތަޤުލީދުނުކުރާށެވެ
ނެންގެވި އެބޭކަލުން ދަލީލު . ޝާފިޢީއަށާއި، އައުޒާޢީއަށާއި، ޘައުރީއަށްވެސް ތަޤުލީދުނުކުރާށެވެ

އަދިވެސް .)" އެބަހީ ޤުރުއާނާ ސުންނަތުން ދަލީލުނަގާށެވެ. (ތަނަކުން ދަލީލުނަގާށެވެ



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

7 
 

 ماَنإِو اٌءوي سدنع وهو يأْر هلُّكُ ةَفَينِي حبِأَ يأْرو كلماَ يأْري واعزواَأل يأْر". ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
އައުޒާޢީގެ ރައުޔާއި، މާލިކުގެ : "މާނައީ  )١٤٩/  ٢يف اجلامع  ابن عبد الرب( "رِي اآلثاَف ةُجحالْ

އަދި އަހުރެންގެ ގާތުގައި . އުޔެވެރައުޔާއި، އަބޫޙަނީފާގެ ރައުޔާއި، މިހުރިހާ ރައުޔަކީ ހަމަ ރަ
." އަދި ހަމަކަށަވަރުން ޙުއްޖަތްވަނީ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައެވެ. އެހުރިހާ ރައުޔެއް ހަމަހަމަވެގެންވެއެވެ

 "ةكَلَه فاَى شلَع وهفَ ملَّسو هيلَع ى اُهللالَّص اِهللا لِوسر ثَيدح در نم". އަދިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
ގެ ޙަދީޘް ރައްދުކޮށްފިމީހާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : "މާނައީ )١٨٢ابن اجلوزي يف املناقب ص (

  ."ފަހެ އޭނާ ވާހުށީ ހަލާކެއްގެ ތުންފަތްމަތީގައެވެ. ދަންނައެވެ
. ދެން ފިކުރުކޮށްބަލާށެވެ. ފަހެ ތިބާގެ ކުރިމަތީގައި އެވަނީ އިމާމުންގެ ބަސްފުޅުތަކެވެ

ށް ޞައްޙަ ދަލީލާ އިދިކޮޅަށް އެބޭކަލުންނަށް ތަބާވުން ޞައްޙަވެގެންވާނެހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް މީހަކަ
. އަދި އެގޮތަށް މީހަކު އެބޭކަލުންނާ ތަބާވީނަމަވެސް އެބޭކަލުން އޭނާގެ ކިބައިން ބަރީއަވެގެންވެއެވެ
ޗަށް އެހެންކަމުން ސުނަތްޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިއެއްކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައް

ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެމީހަކު ދީނުގެ ނަމުގައި ކުރަމުންދާ ހުރިހާ ޢަމަލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ޞައްޙަ ދަލީލު 
  .ހޯދުމެވެ

ފަރުޟުނަމާދުތަކުން . ފަހެ މިފޮތަކީ ނަމާދާބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ
ޞައްޙަ . ރެވިފައިވާނެއެވެފެށިގެން ހުރިހާ ސުންނަތްނަމާދަކަށް ދާންދެން މިފޮތުގައި ބަޔާންކު

އަދި ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ އިޚުތިލާފާއި އޭގެ ރާޖިޙުގޮތް . ދަލީލުތަކާއެކުއެވެ
ގެ ޙަޟުރަތުން މަދަދަށް هللاއަދި އަޅުގަނޑު މިފޮތް އެކުލަވައިލުމުގައި މާތް. ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

  :އެދުމަށްފަހުގައި މަޢުލޫމާތުނެގި ފޮތްތަކަކީ
  
  މުއައްލިފު        ފޮތް      މުއައްލިފު        ފޮތް

  
قْفه ـالسةن:      يِّسقبِساَ د.      ةُفَص ينِلباَاَأل      :ةالَالص.  
ناَأل لُيرطاَو:      الشاوِيح      .ينِكاَورالَةُ التينِلباَاَأل      :ص .  
 زدعاَاملَ اد:      ابميِّالقَ ن.      ةُفَص ةالَالص:      ثَالعينيم.  

ةُالَالص أَوكاَحرِتاَ مهاَك:    ابميِّالقَ ن.      مجمتاَالفَ وعىو:    ابن تيمةي.  
  .دشر نبا      :دهِتجاملُ ةُايدبِ        .يوِوالن      :وعمجاملَ
الترغيب والتراملُ    :يبهناملُ        .يرِذينِغ:        ابقُ ندةام.  
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ޘްތަކުގެ ތަޙުޤީޤަށްޓަކައި ޝައިޚު އަލްބާނީ ތަޙުޤީޤުކުރައްވާފައިވާ ފޮތްތަކުން އަދި ޙަދީ
. އަދި ޟަޢީފު ޙަދީޘެއް ގެނެސްފައިވާނަމަ އޭގެ ޟަޢީފުކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. މަދަދު ހޯދީމެވެ

ލީގައި ފަހެ މިފޮތް ވިދާޅުވެއްޖެ ކޮންމެބޭފުޅަކަށްވެސް އިރާދަކުރެއްވިޔާ ޤުރުއާނާ ސުންނަތުގެ އަ
އަދި އޭގެއިތުރުން ސުނަތްނަމާދުތަކާއި އެނަމާދުތައް . އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެނަމާދުކުރާނެގޮތް 

  . ކުރާނެގޮތްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ
އަޅުގަނޑަށާއި ލޮބުވެތި އެންމެހާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ދީންދެކެ هللا ދުޢާއަކީ މާތް

އަދި އަޅަމެންގެ ހިތުގައި ދީނީ ޝައުޤުވެރިކަން . ވެލޯބިވުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤުދެއްވުމެ
. އަދި ނަމާދު އޭގެވަގުތުގައި ބަރާބަރަށް އަދާކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤުދެއްވުމެވެ. އިތުރުކޮށްދެއްވުމެވެ

އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތުން ނަމާދު އަޅަމެންނަށް ގެނަސްދެއްވި މާތް ނަބިއްޔާ އަޅަމެންނަށް 
އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތުން . ފީޤުދެއްވުމެވެތަށް ނަމާދުކުރުމުގެ ހެޔޮތައުވިގޮއެނަމާދުކުރަން އެންގެ

އެދެނީ ނިކަމެތިއަޅާގެ މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ހެޔޮކަމުގެ މީޒާނުގައި 
އި އަދި އެދުވަހުގެ ގަދަފަދަ ޢަޛާބުން ނަޖާވުމުގެ ޒަރިއްޔާއެއް ކަމުގަ. ޝާމިލުކޮށްދެއްވުމެވެ

  .إنه مسيع جميب. ލެއްވުމެވެ
وصلَّى اُهللا وسلَّم وباَرك علَى خيرِ خلْقه نبِيِّناَ محمد وعلَى آله وصحبِه ومن ساَر علَى 

  .نهجِه واستن بِسنته إِلَى يومِ الدّينِ
  
  كتبها الفقري إىل عفو ربه عز وجلّ

  حممد إبراهيم                                                                        
  .ހ 1430ރަބީޢުލްއައްވަލު  29
  .މ 2009       ޗުމާރި 26
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"ނަމާދު" ةالَالص  

  

ގެ އަންނަނިވި هللاގެ މިމާނާގައި  الةص. ގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ ދުޢާއެވެ الصالة

އަދި : "މާނައީ  )١٠٣: التوبة(  r  q   t   s     xw  v  uZ] . ބަސްފުޅުހިމެނެއެވެ

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނުގެ ދުޢާ . ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ
  ."އެއުރެންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމުގައި ވެއެވެ

އްޞަ ގެ ޝަރުޢީ މާނައަކީ ޚާއްޞަޢަމަލުތަކަކާއި، ދުލުންކިޔޭ ޚާ الصالةދެންފަހެ 
ބަސްތަކަކާއެކު، ޝަރުޠުތަކަކާއި ރުކުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ތަކުބީރުން ފެށި ސަލާމުން 

  .އެބަހީ ނަމާދެވެ. ނިމޭ އަޅުކަމެކެވެ

އަށް އަދާކުރެވޭ ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ هللاއަދި . އަޅުކަމެއްގެ އަޞްލެވެ ނަމާދަކީ ހުރިހާ
  .ނުބައިކަންތައް މަނާކޮށްދޭ އައްޑަނައެކެވެ. ވެއަދި ފާފަތައް ފޮހެވޭ ޒަރިއްޔާއެކެ. އަސާސެވެ

  
  

  އިސްލާމްދީނުގައި ނަމާދުގެ މަޤާމް

  

އެއްވެސް އަޅުކަމަކަށް ދެވިފައިނުވާ މަޤާމެއް އިސްލާމްދީނުގައި ނަމާދަށް 
رسول اهللا . ފަހެ ނަމާދަކީ އޭގެ ޒަރިއްޔާއިން ދީން ޤާއިމުވެ އޮންނަ ދީނުގެ ތަނބެވެ. ދެވިފައިވެއެވެ

موده الصالَةُ، وذروةُ أْس اَألمرِ اِإلسالَم، وعر". ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ  عليه وسلّم حديثصلّى اهللا
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އަދި އޭގެ ތަނބުތަކަކީ . ދީނުގެ އަޞްލަކީ އިސްލާމެވެ: "މާނާއީ  )1("سناَمه اجلهاَد في سبِيلِ اِهللا
ނަމާދަކީ އަޅުކަންތައްތަކުގެ  ."ޖިހާދުކުރުމެވެ ގެ މަގުގައިهللاއަދި އޭގެ ކުރިބޯއްޓަކީ . ނަމާދެވެ

މިޢުރާޖު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ވާޖިބުކުރެއްވި އަޅުކަމެވެهللا ތެރެއިން އެންމެފުރަތަމަ 
އެނަމާދު هللا ޠާއެއް ނެތި އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް މާތްޑައިގެންނެވި ރޭގައި އެއްވެސް ވާސިއަރައިވަ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه . "ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ هللاމާތް. ފަރުޟުކުރެއްވިއެވެ
މިޢުރާޖު އަރައިވަޑައިގެންނެވި ރޭގައި އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ފަންސާސްނަމާދު  وسلّم

އޭ . ދެން ނިދާއިއްވެވުނެވެ. ދެން މަދުކުރެވެމުންގޮސް ފަސްނަމާދަށް ހެދުނެވެ. ފަރުޟުކުރެވުނެވެ
ގެ ޙަޟްރަތުގައި އިއްވިއްޖެ ވަޙީބަސްފުޅެއް هللاހަމަކަށަވަރުން ތިމަން! މުޙައްމަދެވެ

އެބަހީ . (އަދި ކަލޭގެފާނަށް މިފަސްނަމާދު ފަންސާސްނަމާދު ފަދައެވެ. ބަދަލެއްނުވާނެއެވެ
ގެ ޙައްޤުތަކުގެ هللاއަދި ނަމާދަކީ  )2(.)"ފަސްނަމާދުން ފަންސާސްނަމާދުގެ ސަވާބު ލިބޭނެއެވެ

هللا މާތް. ގައި އެންމެފުރަތަމަ އަޅާގެ ޙިސާބުބެއްލެވޭނެ ޢަމަލެވެތެރެއިން ޤިޔާމަތްދުވަހު
رسول اهللا . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 نْإِ، فَةُالَالص ةمياَقالْ موي دبعالْ هبِ بسحاَي ماَ لُوأَ". ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެصلّى اهللا عليه وسلّم حديث 
لَصحت لَصساَ حئر عملهفَ نْإِ، وسدفَ تسساَ دئر عملޤިޔާމަތްދުވަހު އެކަމަކުން : "މާނައީ )3("ه

ނގަޅުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ފަހެ ނަމާދު ރަ. އަޅާގެ ޙިސާބުބެއްލެވޭނެ އެންމެފުރަތަމަ ޢަމަލަކީ ނަމާދެވެ
ޢަމަލެއް  ފާސިދުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ހުރިހާއަދި ނަމާދު . ވާހުއްޓެވެޢަމަލެއް ރަނގަޅު ހުރިހާ

ދުނިޔެ ދޫކުރައްވައި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަދި ނަމާދަކީ ." ފާސިދުވާހުއްޓެވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ . ވަޑައިގަންނަވަމުން އެކަމެއްގެ ވަޞިއްޔަތްކުރެއްވި އެންމެފަހުގެ ވަޞިއްޔަތްޕުޅެވެ

  )4("الصالَةَ الصالَةَ وما ملَكَت أَيمانكُم". ފުޅުކުރައްވަމުންދިޔައެވެ حديثވައިފުޅުގައި އެންމެފަހު ނޭ
އަދި . ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ: "މާނައީ

  ." ތިޔަބައިމީހުންގެ އަޅުމީހުންނަށްވެސް ރައްކާތެރިވާށެވެ
                                                             

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح )1(
  .وصححه األلباين ،رواه أمحد والنسائي والترمذي وصححه )2(
  .وصححه األلباينرواه الطّرباين يف األوسط  )3(
 .رواه أمحد وأبوداود )4(
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ރިތިޤުރުއާނުގައި ނަމާދާބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ އާޔަތްތަކަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް ކީ
ބައެއްފަހަރު . ނަމާދުގެ މަޤާމާއި ނަމާދުގެ އަހައްމިއްޔަތުކަން ވަރަށްސާފުކޮށް ބަޔާންވެގެންދާނެއެވެ

´  ] . ވެވަޙީކުރައްވާފައިވެއެهللا މާތް. ގެ ޒިކުރާ ގުޅިގެން ނަމާދުގެ ވާހަކަ އައިސްފައިވެއެވެهللا

  ¿¾  ½   ¼  »º     ¹  ¸  ¶  µZ  )މާނައީ  )٤٥: العنكبوت :

އަދި . މަނާކޮށްދެއެވެ) އިންސާނާ(ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދު، ފާޙިޝްކަންތައްތަކާއި މުންކަރާތްތަކުން "
އަދިވެސް އެކަލާނގެ ." ގެ ޒިކުރުކަން ކަށަވަރެވެهللاއެންމެބޮޑުވެގެންވާ އެއްޗަކީ 

هللا އަދި ތިމަން: "މާނައީ  )١٤: طه(   Z/  0  1  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

އަދި ބައެއްފަހަރު ޒަކާތާގުޅިގެން ނަމާދުގެ ވާހަކަ ." ހަނދުމަކުރުމަށްޓަކައި ނަމާދު ޤާއިމުކުރާށެވެ

: البقرة(  Z£  ¤  ¥  ¦§  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. އައިސްފައިވެއެވެ

އަދި ބައެއްފަހަރު ." އަދި ޒަކާތްދޭށެވެ. މާދުޤާއިމުކުރާށެވެއަދި ތިޔަބައިމީހުން ނަ: "މާނައީ )١١٠
.      އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ކެތްތެރިކަމާގުޅިގެން ނަމާދުގެ ވާހަކަ އައިސްފައިވެއެވެ

 [  ¤£  ¢  ¡Z   )އަދި ކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުން : "މާނައީ )٤٥: البقرة

ދި ބައެއްފަހަރު ޤުރުބާނީއާ ގުޅިގެން ނަމާދުގެ ވާހަކަ އަ." ތިޔަބައިމީހުން މަދަދަށް އެދޭށެވެ

̈   ©   ª  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. އައިސްފައިވެއެވެ  §  ¦  ¥  ¤  £

  «Z  )ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ: "މާނައީ )١٦٢: األنعام

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ދިރިހުރުމާއި، މަރުވުން ވަނީ ، ނަމާދާއި، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޤުރުބާނީއާއި
  ." އަށެވެهللاޢާލަމްތަކުގެ ވެރި 

އިސްލާމްދީނުގައި ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ އަޅުކަންތަކަށް ބަލާއިރު އެދީން ނަމާދަށް 
. އަޅުކަމަކަށް ދީފައިވާ އަހައްމިއްޔަތުކަމަށްވުރެ ބޮޑެވެ އެހެންހުރިހާ ދީފައިވާ އަހައްމިއްޔަތުކަން

. ދަތުރުވެރިޔާ ނަމާދުކުރަންޖެހެއެވެ. އި ޤާއިމުވެހުންނަމީހާ ނަމާދުކުރަންޖެހެއެވެރަށުގަ
ކޮޅަށްހުންނަން ނުކުޅެދިގެންވާމީހާ . ގަދަވެހުންނަމީހާއާއި ބަލިވެއޮންނަމީހާ ނަމާދުކުރަންޖެހެއެވެ
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ވެގެން އިށީނދެއިނުމަށް ނުކުޅެދިގެންވާމީހާ އޮށޯވެއޮ. އިށީނދެއިނދެގެން ނަމާދުކުރަންޖެހެއެވެ
އެންމެނުރައްކާތެރި ވަގުތުކަމުގައިވާ ހަނގުރާމައިގެ ! އަދިކިއެއްތަ. ނަމާދުކުރަންޖެހެއެވެ

  . ވަގުތުގައިވެސް ނަމާދު ދޫކޮށްލުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ

ވަޢީދުގެ ބަސްފުޅު هللا ނަމާދަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ މައްޗަށް މާތް

 Z{  ~�  ¡  ¢  £    z     y  x  w  }  | ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
ނުބައިބަޔަކު ) އިސްވެދިޔަ ހެޔޮލަފާ މީހުންނަށް ފަހު(ނަށް ފަހު ންއެއުރެ: "މާނައީ )٥٩: مرمي(

ފަހެ ގަދަފަދަވެގެންވާ . އަދި އަމިއްލައެދުމަށް ތަބާވިއެވެ. އެބައިމީހުން ނަމާދު ނަގައިލިއެވެ. އަޔެވެ
    .ދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެއަ." ޢަޛާބާ ފަހުން އެބައިމީހުން ބައްދަލުކުރާނެތެވެ

 [G  F!       M  L  K  J  IZ  )މާނައީ )٥ – ٤: املاعون :

  ." އެބައިމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ނަމާދަށް ޣާފިލުވާމީހުންނެވެ. ނަމާދުކުރާމީހުންނަށް ހަލާކުހުއްޓެވެ"

  
 

  ނަމާދުއެޅުމުގެ ޙުކުމް

  

ފުރެއްކަމަށް އުއްމަތުގެ ދުއެޅުމަކީ ދީނުންބޭރުވާ ކުނަމާދަށް އިންކާރުކުރާޙާލު ނަމާ
ދެންފަހެ ނަމާދު ފަރުޟުވެގެންވާކަމަށް . ދަންނަބޭކަލުން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ ހުރިހާ

އިޢުތިޤާދުކޮށް އެކަމަށް އީމާންވުމާއެކު ކަންނެތްކަމުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ޢުޛުރަކާނުލައި 
ވެސް ކުފުރެއްކަމަށް އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ޤަތުލު ފަރުވާކުޑަކަމުން ނަމާދުއެޅުމަކީ

  . ވާޖިބުވެގެންވާކަމަށް އެތައްޞަރީޙަ ނައްޞެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
بين الرجلِ وبين الشرك والْكُفْرِ " .ކުރެއްވިއެވެފުޅުرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ
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الَةالص كرއެބަހީ . (މީހާއާ ޝިރުކާ އަދި ކުފުރާ ދެމެދުގައިވާ ހުރަހަކީ ނަމާދެވެ: "މާނައީ  )1("ت
  .)" ނަމާދު އެޅުމުން އެހުރަސް ނެތިގެންދާނެއެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ބުރައިދާގެ ކިބައިން ރިވާهللا އަދި މާތް
الْعهد الَّذى بيننا وبينهم الصالَةُ " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ

كَفَر ا فَقَدكَهرت نދެމެދުގައިވާ ) މުނާފިޤުންނާއި(އަހުރެމެންނާއި އެބައިމީހުންނާއި : "މާނައީ )2("فَم
  ."ފަހެ އެނަމާދުއަޅައިފިމީހާ ކާފިރުވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ. ހުދަކީ ނަމާދެވެޢަ

ބުނު ޢަމްރުބުނުލްޢާޞްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް
ނަމާދުގެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެއްދުވަހަކު . ރިވާވެގެންވެއެވެ

ومن لَم يحافظْ  ،من حافَظَ علَيها كَانت لَه نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم الْقيامة" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
 ا لَمهلَيعورتن لَه ان اًكُنهرالَ باةً اًوجالَ ننِ ،وب ىأُبانَ وامهنَ ووعرفونَ وقَار عم ةاميالْق موكَانَ يو 

لَفއެނަމާދު އޭނާއަށް . ނަމާދުގެ މައްޗަށް ރައްކާތެރިވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ: "މާނައީ )3("خ
. ނަޖާއެއްކަމުގައި ވާނެއެވެ) ޢަޛާބުން(ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ނޫރެއްކަމުގައާއި، ބުރުހާނެއްކަމުގައާއި، 
ނާއަށް ނޫރެއްކަމުގައާއި، އެނަމާދު އޭ. އަދި ނަމާދުގެ މައްޗަށް ރައްކާތެރިނުވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ

އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އޭނާވާހުށީ . ނަޖާއެއްކަމުގައި ނުވާނެއެވެ) ޢަޛާބުން(ބުރުހާނެއްކަމުގައާއި، 
ފަހެ ނަމާދަށް ." ޤާރޫނާއި، ފިރުޢައުނާއި، ހާމާނާއި އަދި އުބައްޔު ބުނު ޚަލަފާއެކުގައެވެ

ންނާއެކު ވާނޭކަން ދަލީލުކުރަނީ އޭނާ ރައްކާތެރިނުވާމީހާ ޤިޔާމަތްދުވަހު ކުފުރުގެ އިމާމު
ނަމާދުގެ މައްޗަށް . "ވިދާޅުވިއެވެ - رمحه اهللا -ޢައްލާމާ އިބުނުލް ޤައްޔިމު . ކާފިރުވާނޭކަމަށެވެ

ނުވަތަ . އޭނާ ނަމާދުން ޣާފިލުކުރާއެއްޗަކީ އޭނާގެ މުދަލެވެ. ރައްކާތެރިވުން ދޫކޮށްލާމީހާ ދަންނައެވެ
ފަހެ އޭނާގެ މުދާ އޭނާ . ނުވަތަ އޭނާގެ ވިޔަފާރިއެވެ. ނާގެ ރިޔާސަތެވެނުވަތަ އޭ. އޭނާގެ ވެރިކަމެވެ

އަދި އޭނާގެ ވެރިކަން އޭނާ . ނަމާދުން ޣާފިލުކޮށްފި ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާވާހުށީ ޤާރޫނާއެކުގައެވެ
އަދި އޭނާގެ ރިޔާސަތާއި . ނަމާދުން ޣާފިލުކޮށްފި ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާވާހުށީ ފިރުޢައުނާއެކުގައެވެ

                                                             
  .داود والترمذي وابن ماجه رواه أمحد ومسلم وأبو )1(

     .وصححه األلباينرواه أمحد وأصحاب السنن  )2(

    .وصححه األلباينرواه أمحد والطّرباين وابن حباّن  )3(
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އަދި . ގެ ފުރަދާނަކަން އޭނާ ނަމާދުން ޣާފިލުކޮށްފި ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާވާހުށީ ހާމާނާއެކުގައެވެއޭނާ
އޭނާގެ ވިޔަފާރި އޭނާ ނަމާދުން ޣާފިލުކޮށްފި ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާވާހުށީ އުބައްޔު ބުނު 

   )1(."ޚަލަފާއެކުގައެވެ

رسول اهللا صلّى  . "އެވެވިދާޅުވި - رمحه اهللا - ބުނު ޝަޤީޤު އަލްޢުޤައިލީ هللا އަދި ޢަބްދު
ނަމާދުއެޅުން ފިޔަވައި އެއްވެސް ޢަމަލެއް ދޫކޮށްލުން އެއީ  ،ގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންاهللا عليه وسلّم 

   )2(."ކުފުރެއްކަމުގައި ދެކިވަޑައިނުގަންނަވަތެވެ
އިމާމު . ވިދާޅުވިއެވެ  -رمحه اهللا -އަދި މުޙައްމަދު ބުނު ނަޞްރު އަލްމަރުވަޒީ 

ހަމަކަށަވަރުން . "ވިދާޅުވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ  -رمحه اهللا -ހްވައިހި އިސްޙާޤު ބުނު ރާ
. ގެ އަރިހުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ނަމާދު އަޅާމީހާއަކީ ކާފިރެއްކަމަށް 

ރުޢީ އެއްވެސް އަދި ހަމައެފަދައިން ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔަކީވެސް ނަމާދުވަގުތު ފާއިތުވެދަންދެން ޝަ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ޢުޛުރަކާނުލައި ގަސްތުގައި ނަމާދުނުކޮށް ހުރެއްޖެމީހަކީ ކާފިރެއްކަމަށް 

   )3(."ގެ އަރިހުން ސާބިތުވެގެންވުމެވެ

އަސްޙާބުބޭކަލުންގެ ތެރެއިން . "ވިދާޅުވިއެވެ - رمحه اهللا - އަދި އިމާމް އިބުނު ޙަޒްމު 
އާއި،   - رضي اهللا عنهم- أبو هريرة  އާއި،معاذ بن جبل   އާއި،د الرٰمحن بن عوف عب އާއި،عمر بن اخلطاّب 

ފަރުޟުނަމާދެއް އެނަމާދުގެ . "އަދިވެސް އެނޫން ބޭކަލުންގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
  )4(."ވަގުތުދަންދެން ގަސްތުގައި ނުކޮށް ހުރެއްޖެމީހަކީ މުރުތައްދު ވެފައިވާ ކާފިރެކެވެ

ނަމާދު އޭގެ ވަގުތު ފާއިތުވަންދެން . "ވިދާޅުވިއެވެ - رمحه اهللا - املنذري އަދި އިމާމް 
ގަސްތުގައި ނުކޮށްހުރެއްޖެމީހާ ކާފިރުވެގެންވާކަމަށް ޞަޙާބީންގެ ބޮޑުޖަމާޢަތެއްގެކިބައިންނާއި 

ގެ ސަޙާބީން. އެބޭކަލުންނަށް ފަހުގައި ވަޑައިގެންނެވި އެތައް ބޭކަލެއްގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
جابر  އާއި، معاذ بن جبل އާއި،عبد اهللا بن عباّس  އާއި،عبد اهللا بن مسعود  އާއި، عمر بن اخلطاّبތެރެއިން 
އަދި . މިއެންމެ ބޭކަލުންގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ  -رضي اهللا عنهم-أبو الدرداء  އާއި،بن عبد اهللا 

إسحاق بن راهويه   އާއި،أمحد بن حنبل ތެރެއިން މިބޭކަލުންނަށް ފަހުގައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލުންގެ 
     އާއި،أبو أيوب السختياين   އާއި،احلكم بن عتيبة   ،އާއިإبراهيم النخعي   އާއި،عبد اهللا بن املبارك   އާއި،

                                                             
   .الصالة وأحكام تاركها البن القيم )1(

   .وصححه األلباينرواه الترمذي واحلاكم وصححه على شرط الشيخني  )2(

 .مد بن نصر بن احلجاج املروزيحمل الةتعظيم قدر الص )3(
 . الصالة وأحكام تاركها البن القيم )4(
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އާއި އަދިވެސް މިނޫން  - اهللا مرمحه -زهري بن حرب   އާއި،أبو بكر بن أيب شيبة   އާއި،أبو داود الطّيالسي 
  )1(."ލުންގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެންވެއެވެބޭކަ

ދެންފަހެ ނަމާދު ގަސްތުގައި އަޅާމީހާ ޤަތުލުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވާކަމަށް ދަލީލުކުރާ 
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. ފުޅުތައް ދަންނައެވެ حديث

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثން ހަމަކަށަވަރު. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
، اِهللا وأَنَّ محمدا رسولُاُهللا أُمرت أَنْ أُقَاتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ الَ إِلَه إِالَّ ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ

، الَمِى دماَءهم وأَموالَهم إِالَّ بِحق اِإلس، فَإِذَا فَعلُوا ذَلك عصموا منويقيموا الصالَةَ، ويؤتوا الزكَاةَ
މީސްތަކުންނާ ހަނގުރާމަކުރެއްވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް : "މާނައީ  )2("اِهللاوحسابهم علَى 

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް هللاއެއީ އެބައިމީހުން . އަމުރުކުރެވިގެންވެއެވެ
ގެ ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވެ އަދި ނަމާދު ޤާއިމުކޮށް هللاނުވާކަމަށާއި މުޙައްމަދުގެފާނީ  އިލާހަކު

ފަހެ އެގޮތަށް އެބައިމީހުން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ އިސްލާމްދީނުގައި ޤަތުލުކުރުން . ޒަކާތްދީފުމަށްދާންދެނެވެ
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  ހުންގެ ލެޔާއި މުދާ އެބައިމީހުންގެ ސަބަބުން ފިޔަވައި އެބައިމީވާޖިބުވާ ޙައްޤެއް

  ."ގެ މައްޗަށެވެهللاއަދި އެބައިމީހުންގެ ޙިސާބުވަނީ . ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި އުއްމުސަލަމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް

إِنه ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثހަމަކަށަވަރުން . އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ
 يقَد سلم ولَكن من رضيستعملُ علَيكُم أُمراُء فَتعرِفُونَ وتنكرونَ فَمن كَرِه فَقَد برِئ ومن أَنكَر فَ

عابتولَ  :قَالُوا. "وسا رقَالَ اِهللاي ملُهقَاتا" :أَالَ نلَّوا صވަރުން ހަމަކަށަ: "މާނައީ  )3("الَ م
) އެބައިމީހުންކުރާ ނުބައިކަންތައްތައް(ފަހެ . ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ވެރިންތަކެއް ވެރިކުރެވޭނެއެވެ

. ތިޔަބައިމީހުން އިންކާރުވެސްކުރާނެތެވެ) އެކަންތައްތަކަށް(އަދި . ތިޔަބައިމީހުން ދެނެގަންނާނެތެވެ
) އެކަންތައްތަކަށް(އަދި . ރުން ބަރީއަވެއްޖެއެވެނުރުހިއްޖެމީހާ ފަހެ ހަމަކަށަވަ) އެކަންތައްތަކަށް(ފަހެ 

ރުހި ) އެކަންތައްތަކަށް(އެކަމަކު . އިންކާރުކޮށްފިމީހާ ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ
." އަދި ސަލާމަތް ނުމެވާނެމެއެވެ. ތަބާވެއްޖެމީހާ ބަރީއަނުވާނެއެވެ) އެބައިމީހުންނާ(

އަހުރެމެން އެބައިމީހުންނާ ހަނގުރާމަކުރާނެތްތޯއެވެ؟ . އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ
ފަހެ އަނިޔާވެރި ." އެބައިމީހުން ނަމާދުކުރާހައިހިނދަކުއެވެ. ނޫނެކެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

                                                             
 .الترغيب والترهيب )1(

  .رواه البخاري ومسلم )2(

  .رواه مسلم )3(
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އެބަހީ . ވެރިންނާ ހަނގުރާމަކުރުން މަނާވެގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު އެހެއްދެވީ ނަމާދެވެ
  .ވާނަމަ ހަނގުރާމަކޮށް އެބައިމީހުންގެ ލޭއޮހޮރުވާލެވޭނެއެވެނަމާދުނުކުރާކަމުގައި
  

  
  ނަމާދު އެޅުމުގެ ޙުކުމާބެހޭގޮތުން މަޒުހަބުތަކުގެ އިމާމުންގެ ރައުޔު

  
ފިނަމަ ކުރިންވެސް ބަޔާންވެ ދިޔަފަދައިން ނަމާދަށް އިންކާރުކުރާޙާލު ނަމާދު އަޅައި

ފަހެ އިންކާރުކުރުމެއްނެތި . ވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެދަންނަބޭކަލުން އިއްތިފާޤު ކާފިރުވާނެކަމަށް ހުރިހާ
އެކަމަކު ފަރުވާކުޑަކަމުން ނުވަތަ ކަންނެތްކަމުން ނަމާދުއަޅައިފިނަމަ ކާފިރުވުމާމެދު ދަންނަބޭކަލުންގެ 

   އިމާމް އަބޫޙަނީފާއާއި، އިމާމް ޝާފިޢީއާއި، އިމާމް މާލިކު . މެދުގައިވަނީ އިޚްތިލާފު އުފެދިފައެވެ
އެކަމަކު ފާސިޤުވާނެކަމަށް އެބޭކަލުންވެސް . ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކާފިރުނުވާނެކަމަށެވެ  -اهللا مرمحه -

ތައުބާނުވެއްޖެނަމަ ޙައްދެއްގެ ގޮތުން އޭނާ . ފަހެ އޭނާއަށް ތައުބާލައިދެވޭނެއެވެ. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
އިމާމް އަބޫޙަނީފާ  އަދި. ޤަތުލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އިމާމް މާލިކާއި އިމާމް ޝާފިޢީ ވިދާޅުވިއެވެ

އެހެނެއްކަމަކު އޭނާ ތަޢުޒީރުކޮށް ނަމާދުކޮށްފުމަށް . ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ ޤަތުލުނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ
މިބޭކަލުން ނަމާދުއަޅާމީހާ . ދާންދެން އޭނާ ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ބަންދުކޮށްފައިކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

ތައް މާނަކުރައްވާފައިވަނީ އެއީ އިންކާރުކުރާ ޙާލު ފުޅު حديثކާފިރުވާނެކަމަށް ވާރިދުވެފައިވާ 
ގެ هللاއޭގެތެރޭގައި . އަދި ޢާއްމު ބައެއް ނައްޞުތަކުން ދަލީލުނަންގަވާފައިވެއެވެ. އެޅުންކަމަށެވެ

Y  X   W  V  U  T  ] . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅު ހިމެނެއެވެ

a`    _  ^   ]  \  [    Z  Z   )އެކަލާނގެއާ هللا ހަމަކަށަވަރުން : "މާނައީ  )١١٦: النساء
އަދި އެނޫން ފާފަތައް އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް . ޝަރީކުކުރެވޭ ފާފައެއް ނުފުއްސަވައެވެ

 يلكُلِّ نبِ". ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثއަދި ." ފުއްސަވައިދެއްވައެވެ
  نائلَةٌ  يفَهِ ،يوم الْقيامة يُألمتشفَاعةً  يوإِنى اختبأْت دعوت ،فَتعجلَ كُلُّ نبِى دعوته ،دعوةٌ مستجابةٌ

ވެވޭ ބަކަށްމެ އިޖާކޮންމެނަބިއްޔަ: "މާނައީ  )1("شيئًا ِهللاالَ يشرِك بِا يمتمن مات من أُ  -اُهللاإِنْ شاَء -
ފަހެ ކޮންމެނަބިއްޔެއްވެސް އެބޭކަލެއްގެ ދުޢާއަށް . ދުޢާއެއް ލިބިވަޑައިގެންވެއެވެ

އަދި .) އެބަހީ ކޮންމެބޭކަލެއްވެސް ވަނީ އެދުޢާކުރައްވާފައެވެ. (އަވަސްވެވަޑައިގަތެވެ

                                                             
 .رواه أمحد ومسلم )1(
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ތްތެރިވެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ދުޢާ، ޤިޔާމަތްދުވަހު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް ޝަފާޢަ
އާ هللاފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުން . ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ވަންހަނާކުރެއްވީމެވެ

އަދިވެސް ." ޙާޞިލުވާނެއެވެ) ޝަފާޢަތް(ޝަރީކުނުކުރާޙާލު މަރުވެއްޖެ ކޮންމެމީހަކަށް އެ 
، اُهللاالَ إِلَه إِالَّ  :لْقيامة من قَالَأَسعد الناسِ بِشفَاعتى يوم ا". ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ حديثއެކަލޭގެފާނު 

قَلْبِه نا مصالޤިޔާޔާމަތްދުވަހުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޝަފާޢަތުން އެންމެ : "މާނައީ  )1("خ
  ." ކިޔައިފިމީހާއެވެ اُهللاالَ إِلَه إِالَّ ބާއްޖަވެރިވެގެންވާނެމީހަކީ ހިތުން އިޚްލާޞްތެރިވެގެންވާޙާލު 

ޙައްޤުވެ . "އިގެ ތަޙުޤީޤު ބަޔާންކުރައްވަމުން އިމާމް ޝައުކާނީ ވިދާޅުވިއެވެމިމަސްއަލަ
އޭނާ . ގައި ނަމާދުއަޅާމީހާ ކާފިރުވެގެންވުމެވެރާޖިޙުވެގެންވާގޮތަކީ ޝަރުޢީ ޢުޛުރެއްނެތި ގަސްތު

ފައިވާ އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެފަދަމީހާއަކީ ކާފިރެއްކަމަށް ވާރިދުވެގެން އައިސް. ޤަތުލުކުރެވޭނެއެވެ
ފަހެ މީހާއާއި ކާފިރުކަމާދެމެދު ލެވިފައިވާ ހުރަހަކީ . ފުޅުތައް ޞަރީޙަވެ ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ حديث

އެހެންކަމުން ނަމާދުއަޅައިފިނަމަ ކުފުރުގެ . ފުޅުތަކުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ حديث ނަމާދުކަން އެ
ތިލާފުވެވަޑައިގެންފައިވާ ބޭކަލުން މިމަސްއަލާގައި އިޚް. ޙުކުމް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެގެންވާނެއެވެ

ގެންނަވާފައިވާ ދަލީލުތަކުން އެއްވެސް މިންވަރެއް މިފަދައިން އަހުރެމެން ނުބުނުން 
ކުފުރުގެތެރެއިން ބައެއްވައްތަރުގެ . ކަށަވަރުން އަހުރެމެން ބުނަމުއެވެއެހެނީހަމަ. ލާޒިމެއްނުކުރެއެވެ

މިސާލަކަށް ޤިބުލައިގެ . މަނާއެއްނުކުރެއެވެކުފުރު، ފާފަފުއްސެވުމާއި ޝަފާޢަތް ޙައްޤުވުން 
ޝަރުޢުކުރެއްވިފަރާތުން ކުފުރެއްކަމަށް ) ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔައިގެން ތިބޭމީހުން(އަހުލުވެރިން 

ފަހެ މިފަދަ ޙުކުމްތައް . ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބައެއްޢަމަލު އެބައިމީހުން ކުރުމުންވާކުފުރެވެ
   )2(."އްނެތެވެތައުވީލުކުރުމަށް އެއްވެސްޖާގައެ

  
  

  ވާޖިބުވެގެންވާމީހުންކުރުން އެބަޔެއްގެ މައްޗަށް ނަމާދު
  

މުސްލިމު ބުއްދިސަލާމަތުންހުރި ބާލިޣުވެފައިވާ ކޮންމެމީހެއްގެ މައްޗަށް ނަމާދުކުރުން 
އެކަމަނާ . ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

رفع الْقَلَم عن ثَالَث عنِ النائمِ ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث. އެވެވިދާޅުވި
                                                             

 .رواه البخاري )1(

  .نيل األوطار )2(
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تبِحنِ الصعظَ وقيتسى يلَ يقعى يتح وننجنِ الْمعو ملتحى يتތިންމީހެއްގެ ކިބައިން : "މާނައީ )1("ح
އަދި ކުޑަކުއްޖާ، . އެއީ ނިދައިފައިވާމީހާ، އޭނާ ހޭލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ. ނެވެވަނީ އުފުލިގެންލަންގަ

އަދި ބުއްދިފިލައިފައިވާމީހާ، އޭނާ ބުއްދިއައިސްފުމަށް . އެކުއްޖާ ބާލިޣުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ
  ."ދާންދެނެވެ

  
  

  ކުޑަކުއްޖާގެ ނަމާދު
  

އިވިޔަސް އެކުއްޖާގެ އުމުރުން ކަމުގައްޗަށް ނަމާދުކުރުން ވާޖިބުނުވިކުޑަކުއްޖާގެ މަ
. ހަތްއަހަރުފުރުމާއެކު އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިން އެކުއްޖާއަށް ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

އެއީ އެކަމުގެ . އަދި ދިހައަހަރުފުރުމުން ނަމާދުނުކުރުމުގެ މައްޗަށް އެކުއްޖާއަށް އަދަބުދޭންޖެހޭނެއެވެ
رسول اهللا . ކޮށް ބާލިޣުވާންވާއިރަށް އެކަމަށް އެކުއްޖާ އާދަކުރުވުމަށެވެމައްޗަށް އެކުއްޖާ ތަރުބިއްޔަތު
 ،مروا أَوالَدكُم بِالصالَة وهم أَبناُء سبعِ سنِني". ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم حديث

نِنيرِ سشاُء عنأَب مها وهلَيع موهرِباضقُو ،وفَروف مهنياجِعِ يا بضތިޔަބައިމީހުން :"މާނައީ )2("الْم
. ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަރިންނަށް، އެކުދިންނަށް ހަތްއަހަރުފުރޭ ހިނދު ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރާށެވެ

އަދި . އެކަމުގެމައްޗަށް އެކުދިންނަށް އަދަބުދޭށެވެ) ނަމާދުނުކޮށްފިނަމަ(އަދި ދިހައަހަރުފުރޭ ހިނދު 
އެބަހީ އެއްތަންމައްޗެއްގައި . (ތަންމަތިތަކުގައި އެކުދިންގެ ދެމެދު ވަކިކުރާށެވެ) ގައިއެއުމުރު(

  .)"ދެކުދިން ނިދަންތިބިޔަނުދޭށެވެ
  
  

  ފަރުޟުނަމާދުތަކުގެ ޢަދަދު
  

هللا މާތް. ފަރުޟުކުރައްވާފައިވަނީ ފަސްނަމާދެވެهللا ރެޔަކާއި ދުވާލު މާތް
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެގެ ކި اهللا ديبلْحة بن عطَރުއްސުންލެއްވި 

އޭނާގެ ބޯވަނީ . ގެ އަރިހަށް އައެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއްދުވަހަކު އަޢުރާބީންގެ މީހަކު 
                                                             

     .وصححه األلباين وحسنه الترمذي صحيح على شرط الشيخني: رواه أمحد وأصحاب السنن واحلاكم وقال )1(

 .صحيح على شرط مسلم وحسنه األلباين: رواه أمحد وأبو داود واحلاكم وقال )2(
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އަހުރެންގެ هللا ނަމާދުތަކުން މާތް! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ފަހެ އޭނާ ދެންނެވިއެވެ. ހޭވިފައެވެ
 حديثފަހެ އެކަލޭގެފާނު ! ވި ވަރު އަހުރެންނަށް ބުނެދެއްވާށެވެމައްޗަށް ފަރުޟުކުރެއް

ފަހެ ." އެކަމަކު ތިބާ ސުންނަތް ނަމާދެއްކޮށްފިއްޔާ ހަމަރަނގަޅެވެ. ފަސްނަމާދެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެ
އަހުރެންގެ މައްޗަށް ފަރުޟުކުރެއްވި ވަރު އަހުރެންނަށް هللا ރޯދަތަކުން މާތް. އޭނާ ދެންނެވިއެވެ

އެކަމަކު ތިބާ . ރަމްޟާންމަހުގެ ރޯދައެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديثފަހެ އެކަލޭގެފާނު ! ވެބުނެދެއްވާށެ
هللا ޒަކާތުން މާތް. ފަހެ އޭނާ ދެންނެވިއެވެ." ސުންނަތް ރޯދައެއްހިފައިފިނަމަ ހަމަރަނގަޅެވެ

އްވި ރުއްސުންލެهللا މާތް! އަހުރެންގެ މައްޗަށް ފަރުޟުކުރެއްވި ވަރު އަހުރެންނަށް ބުނެދެއްވާށެވެ
ކަމެއް އޭނާއަށް ދީނުގެ ހުރިހާ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ވިދާޅުވިއެވެ لْحةطَ

هللا މާތް. ކަލޭގެފާނު މާތްކުރެއްވިފަރާތް ގަންދީބުނަމެވެ. ދެން އޭނާދެންނެވިއެވެ. އަންގަވައިދެއްވިއެވެ
ހުރެން އަހުރެންގެ މައްޗަށް ފަރުޟުކުރެއްވި ކަންތައްތަކަށް އެއްވެސް މިންވަރެއް އަ

އޭނާ އެނބުރި (ފަހެ . އެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުންޏެއް ނުމެކުރާނަމެވެ. އިތުރެއްނުކުރާނަމެވެ
އޭނާ އެބުނީ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم) ދިއުމަށްފަހު

ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާ އޭނާ އެބުނީ ތެދެއް "ނުވަތަ ." ތެދެއްކަމުގައިވާނަމަ އޭނާ ކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ
  )1(."ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ

  
  

  ވަގުތުތައްގެ ނަމާދު
  

އެއަޅުކަން އެވަގުތުތަކުގައި . ނަމާދަކީ ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަޅުކަމެކެވެ
w  v  u     t    s  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. އަދާކުރުން ލާޒިމްވެގެންވެއެވެ

  y          xZ   )ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދަކީ މުއުމިނުންގެ މައްޗަށް ވަގުތު : "މާނައީ  )١٠٣: اءالنس
އަދި އެވަގުތުތައް ޤުރުއާނުގައި އިޖުމާލުކޮށް ބަޔާންވެގެން ." ކަނޑައެޅިގެންވާއެއްޗެކެވެ

z  y  }  |     {  ~       �¡  ¢   ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. އައިސްފައިވެއެވެ
 ¨  §  ¦¥  ¤  £         ©Z  )އަދި ދުވާލުގެ ދެކޮޅުގައި : "މާނައީ  )١١٤: هود

                                                             
  .رواه البخاري ومسلم )1(
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ހަމަކަށަވަރުން  )2(.އަދި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކެއްގައިވެސް މެއެވެ )1(.ނަމާދު ޤާއިމުކުރާށެވެ
މީހުންނަށްވާ ރާމިއީ ނަސޭހަތް ޙާޞިލުކު )3(.ހެޔޮކަންތައްތައް ނުބައިކަންތައްތައް ދުރުކޮށްދެއެވެ

=   <  ?  @  A  ] . ދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެއަ." ނަސޭހަތެކެވެ
  K     J    I  H   G  FE  D  C  BZ  )އިރުމެދުން : "މާނައީ )٧٨: اإلسراء

އަދި ފަތިހުގެ  )4(.ފިލީއްސުރެ ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމާހަމައަށް ނަމާދު ޤާއިމުކުރާށެވެ
ކަށަވަރުން ފަތިހުގެ ޤުރުއާންކިޔެވުމަށް މަލާއިކަތުން އެހެނީހަމަ )5(.ޤުރުއާންކިޔެވުން ލާޒިމްކުރާށެވެ

. ފަހެ މިއީ ކީރިތިޤުރުއާނުގައި ނަމާދުވަގުތުތައް ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތެވެ )6(."ޙާޟިރުވާކަމުގައިވެއެވެ
ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަދި ނަމާދުވަގުތުތައް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންވެފައިވަނީ 

  .ސުންނަތުންނެވެ
ބުނު ޢަމްރު ބުނުލްޢާޞްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
 ،م يحضرِ الْعصروكَانَ ظلُّ الرجلِ كَطُوله ما لَ ،وقْت الظُّهرِ إِذَا زالَت الشمس" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ

سمالش فَرصت ا لَمرِ مصالْع قْتوو، فَقبِ الشغي ا لَمرِبِ مغالْم الَةص قْتواِء  ،وشالْع الَةص قْتوو
طسلِ اَألواللَّي فطْلُ ،إِلَى نِصت ا لَمرِ مطُلُوعِ الْفَج نحِ مبالص الَةص قْتووسمعِ الش،  تفَإِذَا طَلَع

الَةنِ الصع ِسكفَأَم سمالش، طَانيش ىنقَر نيب طْلُعا تهމެންދުރުނަމާދު ވަގުތަކީ : "މާނައީ  )7("فَإِن
އެބަހީ ޢަޞުރު ނަމާދު . އެއްވަރުވަންދެނެވެ ނާގުމިއިރުމެދުން ފިލީއްސުރެ މީހާގެ ހިޔަނި އޭނާގެ ދި

މީހާގެ ހިޔަނި އޭނާގެ ދިގުމިނާ (އަދި ޢަޞުރުނަމާދު ވަގުތަކީ . ންދެނެވެވަގުތު ޖެހެ
އިރު (އަދި މަޣުރިބުނަމާދު ވަގުތަކީ . އިރު ރަތްވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ) އެއްވަރުވީއްސުރެ
ރަތްވިލާ (އަދި ޢިޝާނަމާދު ވަގުތަކީ . ރަތްވިލާ އޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ) އޮއްސުނީއްސުރެ
އެބަހީ ރޭގަނޑުގެ . ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ވޭތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ) ރެއޮއްސުނީއްސު

                                                             

  .އެބަހީ ފަތިސްނަމާދާއި ޢަޞުރުނަމާދެވެ  )1(

  .ރިބުނަމާދާއި ޢިޝާނަމާދެވެއެބަހީ މަޣު  )2(

 .އް ފޮހެވިގެންދެއެވެނަމާދުކުރުމުން ފާފަތަ އެބަހީ  )3(

އަދި ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން ވެރިވާވަގުތު ކުރެވޭ . އިރުމެދުން ފިލުމަށްފަހު ކުރެވޭ ދެނަމާދަކީ މެންދުރުނަމާދާއި ޢަޞުރުނަމާދެވެ  )4(
  .ދެނަމާދަކީ މަޣުރިބުނަމާދާއި ޢިޝާނަމާދެވެ

  .ފަތިސްނަމާދުކުރާށެވެ އެބަހީ  )5(

  .މަލާއިކަތުން ޙާޟިރުވާ ވަގުތެކެވެ ފަތިސްނަމާދުވަގުތަކީ އެބަހީ  )6(

 .رواه مسلم )7(
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އަދި ފަތިސްނަމާދު ވަގުތަކީ ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވީއްސުރެ އިރުއަރައިފުމަށް . މެދާހަމައަށެވެ
އިރުއަރަނީ އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ފަހެ އިރުއަރާ ހިނދު ނަމާދުކުރުމުން އެއްކިބާވާށެވެ. ދާންދެނެވެ

  ."ޝައިޠާނެއްގެ ދެދަޅުގެ ދެމެދުންނެވެ
. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللاވި ޖާބިރު ބުނު ޢަބްދުރުއްސުންލެއްهللا އަދި މާތް
ގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ފަހެ އިރުމެދުންފިލި ހިނދު . ޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެތެދުވެވަ. ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ

ދެން ޢަޞުރުނަމާދު ވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް . އެކަލޭގެފާނު މެންދުރުނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
ފަހެ ކޮންމެއެއްޗެއްގެ . ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ. ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ

ދެން . ޗެއްގެ ދިގުމިނާ އެއްވަރުވީ ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޢަޞުރުނަމާދުކުރެއްވިއެވެހިޔަނި އެއެއް
ތެދުވެވަޑައިގެން . މަޣުރިބު ވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ

ދެން ޢިޝާ . ވެފަހެ އިރުއޮއްސުނު ހިނދު އެކަލޭގެފާނު މަޣުރިބުނަމާދުކުރެއްވިއެ. ނަމާދުކުރައްވާށެވެ
ތެދުވެވަޑައިގެން . ވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ

ދެން . ފަހެ ރަތްވިލާ އޮއްސުނު ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޢިޝާނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. ނަމާދުކުރައްވާށެވެ
ތެދުވެވަޑައިގެން . ދެންނެވިއެވެ ފަތިސް ވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން

. ފަހެ ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވީ ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ފަތިސްނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. ނަމާދުކުރައްވާށެވެ
. ދެން އަނެއްދުވަހު މެންދުރު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ

ހެ ކޮންމެއެއްޗެއްގެ ހިޔަނި އެއެއްޗެއްގެ ދިގުމިނާ އެއްވަރުވީ ފަ. ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ
ދެން ޢަޞުރުނަމާދު ވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް . ހިނދު އެކަލޭގެފާނު މެންދުރުނަމާދުކުރެއްވިއެވެ

ފަހެ ކޮންމެއެއްޗެއްގެ . ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ. ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ
. ހިޔަނި އެއެއްޗެއްގެ ދިގުމިނުގެ ދެގުނައާ އެއްވަރުވީ ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޢަޞުރުނަމާދު ކުރެއްވިއެވެ

ދެން މަޣުރިބު ވަގުތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގަތީ ދެދުވަހުވެސް 
ޅައެއްބައި ވޭތުވި ހިނދު ދެން ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ނުވަތަ ތިންބައިކު. އެއްވަގުތެއްގައެވެ

) އެވަގުތު(ފަހެ އެކަލޭގެފާނު . އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގަތެވެ
ދެން ފަތިހު ވަރަށްބޮޑަށް އަލިވީ ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް . ޢިޝާނަމާދުކުރެއްވިއެވެ

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު . ރައްވާށެވެތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކު. ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ
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ކޮންމެނަމާދެއްގެ ދެވަގުތުގެ ދެމެދުގައި . ދެން ޖިބްރީލުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. ފަތިސްނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
   )1(."އެވަނީ އެނަމާދުގެ ވަގުތެވެ

  
  

  މެންދުރުނަމާދު ވަގުތު
  

. ވެއްޖެއެވެން މެންދުރުނަމާދުގެ ވަގުތު ބަޔާންފުޅު حديثއިސްވެބަޔާންވެގެންދިޔަ ދެ 
އަދި ކޮންމެއެއްޗެއްގެ ހިޔަނި . ފަހެ މެންދުރުނަމާދު ވަގުތު ފެށެނީ އިރުމެދުން ފިލާވަގުތުގައެވެ

އެއީ އިރުމެދުން . އެއެއްޗެއްގެ ދިގުމިނާ އެއްވަރުވަންދެން މެންދުރުނަމާދު ވަގުތު ދެމިގެންވެއެވެ
ން ބަލާނީ އިރުމެދުން ފިލާވަގުތު އެބަހީ ހިޔަނީގެ ދިގުމި. ފިލާވަގުތު އިންނަ ހިޔަނިކޮޅުނުލައެވެ

ދެންފަހެ ހޫނުގަދަވެގެންވާ ދުވަހެއްނަމަ މެންދުރުނަމާދު އެނަމާދުގެ . އިންނަ ހިޔަނިކޮޅު ނުލައެވެ
ހޫނު . އެއީ ހޫނު މަޑުވެލަންދެނެވެ. ފުރަތަމަ ވަގުތުން ފަސްކޮށްލުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

  . ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ވަގުތުގައި ކުރުމެވެ އެހައިގަދަނޫންނަމަ މުސްތަޙައްބުވެގެންވަނީ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

މެންދުރުނަމާދު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފިނިގަދަ ދުވަހެއްނަމަ . "ވިދާޅުވިއެވެ
  )2(."ފާނު މެންދުރުނަމާދު ލަސްކުރައްވައެވެއަދި ހޫނުގަދަ ދުވަހެއްނަމަ އެކަލޭގެ. އަވަސްކުރައްވައެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް
، حر فَأَبرِدوا بِالصالَةإِذَا اشتد الْ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث. ވިދާޅުވިއެވެ

دفَإِنَّ شمنهحِ جفَي نم رހޫނުގަދަވާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން މެންދުރުނަމާދު : " މާނައީ   )3("ةَ الْح
އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ހޫނުގަދަވުންވަނީ ނަރަކައިގެ . ކުރާށެވެ) އެބަހީ ހޫނުމަޑުވުމުން(ފިނިވަގުތުގައި 

  ."އާވިންނެވެ
ދަކީ ޢަޞުރުވަންދެން މެންދުރުނަމާދު ފަސްކުރުމުގެ މުރާ. ދަންނައެވެ

މުރާދަކީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިރުތިރިވެލައި ހޫނުމަޑުވެލަންދެން . ފަސްކުރުމެއްނޫނެވެ
  )4(.ލަސްކޮށްލުމެވެ

                                                             
  .رواه أمحد والنسائي والترمذي )1(

 .رواه البخاري )2(

   .رواه البخاري ومسلم )3(

  =އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ  ޒަމާނުގައި އެބޭކަލުން  ނަމާދުކޮށް  އުޅުއްވީ .  މަދީނާއަކީ  ހޫނުމޫސުމުގައި  ވަރަށްހޫނުގަދަ  ރަށެކެވެ )4(
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  ވަގުތު ޢަޞުރުނަމާދު

  
އަޞުރުނަމާދުވަގުތު ފެށެނީ އިރުމެދުންފިލާވަގުތު އިންނަ ހިޔަނިކޮޅު ނުލައި އެއްޗެއްގެ 

އަދި އޭގެ ހިޔަނި އޭގެ ދެގުނައާ އެއްވަރުވަންދެން . ވާ ވަގުތުންނެވެހިޔަނި އޭގެ ދިގުމިނާ އެއްވަރު
ދެން އެވަގުތުން ފެށިގެން . އެބަހީ އިރު ރަތްވެއްޖައުމާހަމައަށް ޢަޞުރުނަމާދު ވަގުތު ދެމިގެންވެއެވެ

އެއީ އެވަގުތުގައި ޢަޞުރުނަމާދުކުރުން . ސުމާ ދެމެދު އެއޮންނަ ވަގުތުކޮޅު ދަންނައެވެއްއިރުއޮ
. އަށް ޒިކުރުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިގެންވާ ވަގުތެކެވެهللاއަދި އެވަގުތަކީ . ހަވަގުތެކެވެމަކުރޫ

. ޟަރޫރީޙާލަތެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ ޢަޞުރު ނަމާދު އިރުއޮއްސުމާހަމައަށް ފަސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
. އެވެއެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެމީހާ އެވަގުތު ޢަޞުރުނަމާދުކުރިޔަސް އޭނާގެ ކިބައިން ފުދޭނެ

މިސާލަކަށް ދަތުރުވެރިޔަކު ދަތުރުން އާދެވުނީ އެވަގުތުކަމުގައިވާނަމަ އެއީ އޭނާއަށް ދިމާވި އެފަދަ 
ފުޅު ދަލީލުކުރަނީ އެފަދަ  حديثގެ އަންނަނިވި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ޙާލަތެކެވެ

رك ركْعةً من الْعصرِ قَبلَ أَنْ تغرب من أَد" .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ حديثއެކަލޭގެފާނު . ޙާލަތްތަކަށެވެ
رصالْع كرأَد فَقَد سمއިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ޢަޞުރުނަމާދުން އެއްރަކުޢަތް : "މާނައީ   )1("الش

އަދި އެއްވެސް ." ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަށް ޢަޞުރުނަމާދު ލިބިއްޖެއެވެ. ލިބިއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ
رسول اهللا ނެތި އެވަގުތާ ހަމައަށް ޢަޞުރުނަމާދު ފަސްކުރުމަކީ މުނާފިޤުންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ޢުޛުރެއް 

تلْك صالَةُ " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديثއެކަލޭގެފާނު . ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެصلّى اهللا عليه وسلّم 
تح سمالش قُبري سلجقِ يافنقَالْم نيب تى إِذَا كَاننرا أَ يهقَرفَن قَام طَانيالش ذْكُرا الَ يعبا  اَهللاريهف

. އޭނާ އިރަށް ބަލަބަލައި އިނދެއެވެ. އެއީ މުނާފިޤުމީހާގެ ނަމާދެވެ: "މާނައީ )2("إِالَّ قَليالً
ހޭ އެބަހީ ހުޅަނގު ފަރާތު އުދަރެހުގައި އިރުޖެ(ޝައިޠާނާގެ ދެދަޅުގެ ދެމެދަށް އިރުވަންނަ ހިނދު 

އަދި އެހަތަރުރަކުޢަތުގައި ވަރަށްމަދުން . ތެދުވެ އަވަސްއަވަހަށް ހަތަރުރަކުޢަތް ކޮށްލައެވެ) ހިނދު
  ."އަށް ޒިކުރެއްވެސް ނުކުރެއެވެهللاމެނުވީ އޭނާ 

                                                                                                                                                                                                          

އެއީ . އެބޭކަލުން މެންދުރުނަމާދުކުރައްވާއިރު ސަޖިދައިން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވަނީ ވެލިމުށް ހިއްޕަވައިގެންނެވެ. ބިންމަތީގައެވެ= 
އަޅުގަނޑުމެންގެ . އަނެއްރަކުޢަތުގެ ސަޖިދަކުރައްވާއިރު އެތާނގައި އެވެލިކޮޅު ފަތުރައިލައްވަތެވެ. އެވެލިކޮޅު ފިނިކުރުމަށެވެ

އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ޝަރުޢީ ޢުޛުރެއް ނެތްނަމަ ނަމާދުގެ . ކީ އެހައި ހޫނު ޤައުމެއްނޫނެވެދިވެހިރާއްޖެއަ
 . ފުރަތަމަ ވަގުތުގައި ނަމާދުކުރުމެވެ

  . رواه اجلماعة )1(

 .رواه مسلم )2(
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  މަޣުރިބުނަމާދު ވަގުތު

  
އަދި ރަތްވިލާ . ތުންނެވެއްސޭ ވަގުމަޣުރިބުނަމާދު ވަގުތުފެށެނީ އިރުއޮ

ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. ން އެވަގުތު ދެމިގެންވެއެވެއޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެ
رسول اهللا صلّى اهللا ހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޢަމްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 )1("سقُط الشفَقوقْت صالَة الْمغرِبِ إِذَا غَابت الشمس ما لَم ي" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم حديث
." މަޣުރިބުނަމާދު ވަގުތަކީ އިރު އޮއްސުނީއްސުރެ ރަތްވިލާ އޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ: "މާނައީ
ގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ނަމާދުތަކުގެ ވަގުތުތައް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ 

އެއީ . ޣުރިބުނަމާދުކުރެއްވީ އެއްވަގުތެއްގައެވެގައި ދެދުވަހުވެސް މަފުޅު حديثބަޔާންކޮށްދެވި 
ފުޅު ދަލީލުކުރަނީ މަޣުރިބުނަމާދު އަވަސްކޮށް ފުރަތަމަ  حديثއެ . އިރުއޮއްސުނު ވަގުތެވެ

  . ވަގުތުގައިކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާކަމަށެވެ
  
  

  ޢިޝާނަމާދު ވަގުތު
  

ނޑުގެ އަދި ރޭގަ. ޢިޝާނަމާދު ވަގުތުފެށެނީ ރަތްވިލާ އޮއްސުމުންނެވެ
ދެބައިކުޅައެއްބައި ވޭތިވުމާހަމައަށް ނުވަތަ ތިންބައިކުޅައެއްބައި ވޭތިވުމާހަމައަށް އެވަގުތު 

އެކަމަނާ . ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ފަހެ މާތް. ދެމިގެންވެއެވެ
ބައި ވޭތުވުމާދެމެދު އެވާ ރަތްވިލާ އޮއްސުނީއްސުރެ ރޭގަނޑުގެ ތިންބައިކުޅައެއް. "ވިދާޅުވިއެވެ

هللا އަދި މާތް )2(."ޢިޝާނަމާދުކުރައްވާކަމުގައިވިއެވެ) އަޞްޙާބުބޭކަލުން(ވަގުތުގައި އެބޭކަލުން 
رسول اهللا صلّى . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

َألمرتهم أَنْ يؤخروا الْعشاَء إِلَى ثُلُث َ يالَ أَنْ أَشق علَى أُمتولَ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم حديث
هفنِص لِ أَوތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް އުނދަގޫކަމެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ : "މާނައީ )3("اللَّي

                                                             
 .رواه مسلم )1(
 .رواه البخاري) 2(

   .ه األلباينوصححرواه أمحد والترمذي وابن ماجه  )3(
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ހަމައަށް ޢިޝާނަމާދު ރޭގަނޑުގެ ތިންބައިކުޅައެއްބަޔާ ހަމައަށް ނުވަތަ ދެބައިކުޅައެއްބަޔާ 
ހެ މިބަޔާންވެދިޔައީ ފަ." ންނަށް އަމުރުކުރެއްވީމުހެވެފަސްކުރުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އެބައިމީހު

ދެން ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ވޭތުވީއްސުރެ . ޢިޝާނަމާދުގެ އިޚްތިޔާރީ ވަގުތެވެ
ތެއްޖެހިގެން މެނުވީ އެވަގުތަށް ޟަރޫރީޙާލަ. ފަޖުރުލައިފުމަށް ދާންދެން އެއޮންނަ ވަގުތު ދަންނައެވެ

. އެކަމަކު އެވަގުތުގައި ނަމާދު އަދާކުރިކަމުގައިވިޔަސް ފުދޭނެއެވެ. ފަސްކުރުން ރަނގަޅެއްނޫނެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޤަތާދާގެ ކިބައިން هللا މާތް. ފުޅުން އެކަން ސާބިތުވެއެވެ حديثއަންނަނިވި 

. ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
"ف سلَي ها إِنيأَم لَم نلَى مفْرِيطُ عا التمفْرِيطٌ إِنمِ توجِ النى يتالَةَ حلِّ الصصيي الَةالص قْتَء و

. ސް ފަރުވާކުޑަކަމެއް ނުވެއެވެހަމަކަށަވަރުން ނިދުމަކު އެއްވެ. ދަންނައެވެ: "މާނައީ  )1("اُألخرى
ފަރުވާކުޑަކަންވަނީ އަނެއްނަމާދު ވަގުތުޖެހިއްޖައުމަށްދާންދެން ނަމާދުނުކޮށްހުންނަމީހާގެ ! އަދިކިއެއްތަ
  ."މައްޗަށެވެ

ޢިޝާނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް އެނަމާދުގެ އިޚްތިޔާރީ ފަހުވަގުތަށް އެބަހީ ރޭގަނޑުގެ 
ބައިކުޅައެއްބަޔާ ހަމައަށް ފަސްކުރުން ތިންބައިކުޅައެއްބަޔާ ހަމައަށް ނުވަތަ ދެ

. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
އެއީ . ޢިޝާނަމާދު ފަސްކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެއްރެއަކު . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި މިސްކިތުގައި ތިއްބެވި ބޭކަލުންނަށް . ޖައުމަށް ދާންދެނެވެރޭގަނޑުގެ ބޮޑުބައެއް ވޭތުވެއް
ދެން އެކަލޭގެފާނު ނިކުމެވަޑައިގެން އެބޭކަލުންނާގެން . އަވަހާރަފުޅުލެއްޕެވިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديثއަދި . ޢިޝާނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
   )2(."މިއީ މިނަމާދުގެ ވަގުތެވެ އުނދަނގޫނުވާނެނަމަ

އަދި ޢިޝާނަމާދުގެ ކުރިންނިދުމާއި އެނަމާދުގެ ފަހުން އެއްވެސް ފައިދާއެއްނުވާ 
އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ޢިޝާނަމާދުގެ ކުރިން . ވާހަކަތަކުގައި މަޝްޣޫލުވުމަކީ މަކްރޫހަ ދެކަންތަކެވެ

އަދި ބައެއްފަހަރު ނަމާދުގެ . ލާ ކަމެކެވެނިދުމަކީ ގިނަފަހަރަށް ޢިޝާނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ފާއިތުކޮށް
ދެން އެނަމާދުގެ ފަހުން އެއްވެސް ފައިދާއެއްނުވާ ވާހަކަތަކުގައި . ވަގުތުވެސް ފާއިތުކޮށްލާ ކަމެކެވެ

އަދި . އެއީ ފައިދާއެއްނުވާ ކަންތައްތަކުގައި ވަގުތު ނަގައިލުމެވެ. މަޝްޣޫލުވުން ދަންނައެވެ
هللا މާތް. ލެވުމުގެ ސަބަކަށްވެދެއެވެނުހޭދަށާއި ފަތިސްނަމާދަށް ދަމުނަމާ ބައެއްފަހަރު އެކަންތައް

                                                             
  .رواه مسلم )1(
  .والنسائي  رواه مسلم )2(
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. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެأبو برزة األسلمي ރުއްސުންލެއްވި 
އަދި . ލޯބިކުރައްވައެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން ޢިޝާނަމާދު ފަސްކުރެއްވުމަށް "

ވާހަކަދެއްކުމަށް އެކަލޭގެފާނު ) ފައިދާއެއް ނެތް(ކުރިން ނިދުމަށާއި އެނަމާދުގެފަހުން  އެނަމާދުގެ
   )1(."ނުރުއްސަވައެވެ

ފަހެ އެކަންތައް . ދެންފަހެ ފައިދާހުރި ވާހަކަތަކުގައި މަޝްޣޫލުވުން ދަންނައެވެ
މިސާލަކަށް . ބައެއްވާހަކަތަކުން ސަވާބުވެސްލިބެއެވެ! އަދިކިއެއްތަ. މަކްރޫހަވެގެން ނުވެއެވެ

هللا މާތް. ދީނީވާހަކަދެއްކުމާއި، ދީނީޢިލްމުގެ މުޠާލަޢާކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރުންފަދަ ކަންތައްތަކެވެ
ބައެއް ރޭރޭ . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އަބޫބަކުރުގެފާނާއެކުގައި މުސްލިމުންގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمޢިޝާނަމާދަށް ފަހުގައި 
   )2(."ހުރެންވެސް އެބޭކަލުންނާއެކުގައި ވަމެވެއަދި އަ. ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވައެވެ

  
  

  ފަތިސްނަމާދު ވަގުތު
  

އަދި . ފަތިސްނަމާދު ވަގުތު ފެށެނީ ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ އަލިކަން ފާޅުވާ ވަގުތުންނެވެ
ބުނު ޢަމްރު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. އެވަގުތު ދެމިގެންވެއެވެއިރުއަރަންދެން 

رسول اهللا صلّى ހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނުލްޢާޞްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 )3("م تطْلُعِ الشمسوقْت صالَة الصبحِ من طُلُوعِ الْفَجرِ ما لَ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم حديث

  ."ފަތިސްނަމާދު ވަގުތަކީ ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވީއްސުރެ އިރުއަރައިފުމަށް ދާންދެނެވެ: "މާނައީ
އަދި އަލިވަންދެން . ހުއްޓައި ފަތިސްނަމާދުފެށުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެއަނދިރިކަން

ގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمގޮތަށް އެއީ އެ. ނަމާދު ދިގުކުރުންވެސް މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ފަރާތްޕުޅުން ސާބިތުވާތީއެވެ
ފަތިސްނަމާދު އަނދިރީގައި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ރާފިޢު ބުނު ޚަދީޖުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )4(."ކުރައްވާކަމުގައި ވިއެވެ

                                                             
 .رواه اجلماعة )1(

 .رواه أمحد والترمذي وحسنه وصححه األلباين )2(

  .رواه مسلم )3(
  .رواه البخاري ومسلم )4(
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: މާނައީ  )1("أَسفروا بِالْفَجرِ فَإِنه أَعظَم لَألجرِ". އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެގޮތް އަޖުރުގެގޮތުން . ތިޔަބައިމީހުން އަލީގައި ފަތިސްނަމާދުކުރާށެވެ"

ފުޅު ޖަމްޢުކުރައްވާ ޢިލްމުވެރިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަތީޖާއަކީ حديث މިދެ." ންވެއެވެބޮޑުވެގެ
އެބަހީ ނަމާދުގައި ދިގުކޮށް ކިޔަވައި ނަމާދު . އަނދިރީގައި ފަތިސްނަމާދު ފަށައި އަލީގައި ނިންމުމެވެ

  .ދިގުކުރުމެވެ
ނަމާދުގެ ފަތިސްނަމާދު ފިޔަވައި އެހެންކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ވަގުތު އެ. ދަންނައެވެ

ދެންފަހެ ފަތިސްނަމާދުގެ ވަގުތު . ޟަރޫރީވަގުތާއެކު އަނެއްނަމާދުގެ ވަގުތާހަމައަށް ދެމިގެންވެއެވެ
 ގުތު ދެމިގެންނުވާކަމަށް ހުރިހާއަދި މެންދުރުނަމާދާ ހަމައަށް އެވަ. ދެމިގެންވަނީ އިރުއެރުމާހަމައަށެވެ

  . ޢިލްމުވެރިން އިޖްމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ
އެރުމުގެ ކުރިން ފަތިސްނަމާދުގެ އެއްރަކުޢަތް ލިބިއްޖެމީހާއަށްވެސް ފަހެ އިރު

އެބަހީ އެނަމާދެއްގެ ވަގުތު . ނަމާދެއްވެސް ހަމަމިފަދައިންނެވެ ހުރިހާ. ސްނަމާދު ލިބިއްޖެއެވެފަތި
. ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން އެނަމާދުން އެއްރަކުޢަތް ލިބުނުނަމަވެސް އެނަމާދު އެމީހަކަށް ލިބިއްޖެއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
من أَدرك ركْعةً من الصالَة فَقَد ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثހަމަކަށަވަރުން 

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން . ތްވެސް ލިބިއްޖެމީހާ ދަންނައެވެނަމާދުން އެއްރަކުޢަ: "މާނައީ   )2("أَدرك الصالَةَ
   ."އޭނާއަށް އެނަމާދު ލިބިއްޖެއެވެ

  
  

       ނަމާދުގެ ވަގުތުފާއިތުވަންދެން އެނަމާދު ނުކޮށްހުރެވުމަށް ޢުޛުރަކަށް
  ބެލެވޭ ކަންތައްތައް

  
ށް ފަހެ ނަމާދުނުކޮށް ނިދިއްޖެނަމަ ހޭލެވޭ އިރަ. އެއީ ނިދުމާއި ހަނދާންނެތުމެވެ

އެއީ ކޮންމެ ވަގުތެއްކަމުގައިވިޔަސް . އެއީ އޭނާއަށް އެނަމާދުގެ ވަގުތެވެ. އެނަމާދުކުރަންޖެހޭނެއެވެ
އެއީ އޭނާއަށް . އަދި ހަނދާން ނެތިއްޖެނަމަ ހަނދާންވާ އިރަށް އެނަމާދުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މެއެވެ

ول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رس. އެއީ ކޮންމެ ވަގުތެއްކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. އެނަމާދުގެ ވަގުތެވެ
                                                             

   .رواه أمحد والنسائي والترمذي وصححه وصححه األلباين )1(

  .رواه اجلماعة )2(
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: މާނައީ  )1("أَحدكُم صالَةً أَو نام عنها فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها يإِذَا نِس" .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ حديث
ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ނަމާދެއް ހަނދާންނެތިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނަމާދެއްނުކޮށް ނިދިއްޖެނަމަ ފަހެ "

ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް." ވާ ހިނދު އެނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެހަނދާން
. ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث. ޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާ. ވެގެންވެއެވެރިވާ

ނަމާދެއް : "މާނައީ )2("إِالَّ ٰذلك صالَةً فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها الَ كَفَّارةَ لَها يمن نِس"
އެނޫން އިތުރު . ހަނދާންނެތިއްޖެމީހާ ފަހެ އެނަމާދު ހަނދާންވާ ހިނދު އެނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ

  ."ކައްފާރާއެއް އެކަމަކަށް ނުވެއެވެ
  
  

  ނަމާދުކުރުން ނަހީކުރެވިގެންވާ ވަގުތުތައް
  

ދެމެދުގައި ނަމާދެއްކުރުން ފަތިސްނަމާދުކުރުމަށްފަހު އިރުއަރައިފުމަށްދާންދެން އެ
އެއީ ތީރެއްގެ މިންވަރަށް . އަދި އިރު އަރާ ހިނދު ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވެއެވެ. މަނާވެގެންވެއެވެ

އެއީ އިރު . އަދި އިރު މެދުޖެހޭ ހިނދު ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވެއެވެ. އިރުއަރައިފުމަށް ދާންދެނެވެ
ރުނަމާދުކުރުމަށްފަހު އިރުއޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެން އަދި ޢަޞު. މެދުން ފިލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން هللا މާތް. އެދެމެދުގައި ނަމާދެއްކުރުން މަނާވެގެންވެއެވެ
       رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

، والَ صالَةَ بعد الْعصرِ حتى تغيب حِ حتى ترتفع الشمسالَ صالَةَ بعد الصب". އެވެފުޅުކުރެއްވި حديث
سمފަތިސްނަމާދަށްފަހު އިރުއަރައި މަތިވެއްޖައުމަށް ދާންދެން އެއްވެސް : "މާނައީ )3("الش

މަށް ދާންދެން އެއްވެސް އަދި ޢަޞުރުނަމާދަށްފަހު އިރުއޮއްސިއްޖައު. ނަމާދެއްނުވެއެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި ޢަމްރު ބުނު ޢަބަސާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް." ނަމާދެއްނުވެއެވެ

ނަމާދާ ބެހޭގޮތުން ! ގެ ނަބިއްޔާއެވެهللاއޭ . އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. ފަތިސްނަމާދުކުރާށެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديثފާނު އެކަލޭގެ! އަހުރެންނަށް ޚަބަރުދެއްވަބައްލަވާށެވެ

. ދެން އިރުއަރައި މަތިވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ނަމާދުކުރުމުން އެއްކިބާވެގެން ހުންނާށެވެ

                                                             
 .الترمذي وصححه وصححه األلباينرواه النسائي و )1(

 .رواه البخاري ومسلم )2(

  .رواه البخاري ومسلم )3(
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އަދި އެވަގުތު ކާފިރުން އިރަށް . އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އިރުއަރަނީ ޝައިޠާނެއްގެ ދެދަޅުދެމެދުންނެވެ
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެނަމާދަށް މަލާއިކަތުން . ދުކުރާށެވެދެން ނަމާ. ސަޖިދަކުރެތެވެ

ދެން ނަމާދުކުރުމުން . އެއީ އިރުމެދުޖެހިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. ޙާޟިރުވެވަޑައިގަނެތެވެ
ފަހެ އިރު މެދުންފިލާ . ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެވަގުތަކީ ނަރަކަ ކެކިއަރާ ވަގުތެވެ. އެއްކިބާވާށެވެ

. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެނަމާދަށް މަލާއިކަތުން ޙާޟިރުވެވަޑައިގަނެތެވެ. ވެހިނދު ދެން ނަމާދުކުރާށެ
ދެން އިރުއޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެން ނަމާދުކުރުމުން . އެއީ ތިބާ ޢަޞުރުނަމާދުކޮށްފުމަށް ދާންދެނެވެ

ވަގުތު އަދި އެ. އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އިރުއޮއްސެނީ ޝައިޠާނެއްގެ ދެދަޅުދެމެދަށެވެ. އެއްކިބާވާށެވެ
   )1(."ކާފިރުން އިރަށް ސަޖިދަކުރެތެވެ

ބަޔާންވެއެދިޔަ ވަގުތުތަކުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވާކަމަށް ދަލީލުތައް 
އެހެންނަމަވެސް އެވަގުތުތަކުގައި ބައެއްނަމާދު ކުރެވިދާނެކަމަށް ބައެއްޢިލްމުވެރިން . ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ

އެކަމުގެ . ފާއިތުވާ ނަމާދު އެވަގުތުތަކުގައި ކުރެވޭނެއެވެ ޝަރުޢީޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން. ވިދާޅުވެއެވެ
أَحدكُم صالَةً أَو  يإِذَا نِس" .ބަސްފުޅެވެ حديث ގެ އަންނަނިވިرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ދަލީލަކީ 

ދެއް ހަނދާންނެތިއްޖެނަމަ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ނަމާ: "މާނައީ  )2("نام عنها فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها
އަދި  ."ނުވަތަ ނަމާދެއްނުކޮށް ނިދިއްޖެނަމަ ފަހެ ހަނދާންވާ ހިނދު އެނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ

މިސާލަކަށް ތަޙިއްޔަތުލްމަސްޖިދުގެ . ސަބަބެއްވާ ކޮންމެނަމާދެއް އެވަގުތުތަކުގައި ކުރެވޭނެއެވެ
ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ގެ ދަލީލަކީ އެކަމު. ދެރަކުޢަތާއި ވުޟޫގެ ދެރަކުޢަތްފަދަ ނަމާދުތަކެވެ

: މާނައީ )3("ركْعتينِ يفَالَ يجلس حتى يصلِّ إِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد" .ބަސްފުޅެވެ حديث އަންނަނިވި
އޭނާ  ންކުރެ މީހަކު މިސްކިތަށް ވަންނަ ހިނދު ފަހެ އޭނާ ދެރަކުޢަތްކޮށްފުމަށް ދާންދެންތިޔަބައިމީ"

އަދި އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނަށް މެންދުރުނަމާދުގެ ." މިސްކިތުގައި ނުއިށީންނަހުށިކަމެވެ
ފަހެ މިމަސްއަލާގައި . ފަހުސުންނަތް ފާއިތުވުމުން ޢަޞުރުނަމާދުގެ ފަހުން އެސުންނަތްކުރެއްވިއެވެ

  .ރާޖިޙުވެގެންވާގޮތަކީ މިއެވެ
. ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެފަރުޟުނަމާދަށް ޤަމަތްދޭން ފެށުމުން ސުންނަތް

އަދި ސުންނަތްނަމާދެއް ކުރަންހުއްޓައި ޤަމަތްދިންކަމުގައިވިޔަސް އޭނާއަށް ޖެހޭނީ ސުންނަތްނަމާދު 
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތް. ދޫކޮށްލާފައި ފަރުޟުނަމާދުގައި ބައިވެރިވާށެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން . ވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅު. ރިވާވެގެންވެއެވެ
                                                             

 .رواه أمحد ومسلم )1(

 .رواه النسائي والترمذي وصححه وصححه األلباين )2(

  .رواه البخاري ومسلم )3(
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ނަމާދަށް : "މާނައީ    )1("إِذَا أُقيمت الصالَةُ فَالَ صالَةَ إِالَّ الْمكْتوبةُ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
  ."ޤަމަތްދެވޭ ހިނދު ފަރުޟުނަމާދު ފިޔަވައި އެހެންނަމާދެއްނުވެއެވެ

  
  

  ބަންގި "اَألذَان"
  

ގެ هللاމާތް. ނުވަތަ އިޢުލާނުކުރުމެވެ. ގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ އިޢުލާނެވެ اناَألذَ
. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ގެ ލަފްޒުވަނީ މިމާނައިގައެވެ أَذَانއަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގައި 

 [  KJ   IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >  =  <  ;Z   
އާއި އެކަލާނގެ هللا) ޙައްޖުމަހުގެ ދިހަވަނަދުވަހު(ދުވަހު މިއީ ނަޙުރުގެ: "މާނައީ )٣: التوبة(

ވަނީ މުޝްރިކުންގެ هللاހަމަކަށަވަރުން . ރަސޫލާގެ ފަރާތްޕުޅުން މީސްތަކުންނަށްވާ އިޢުލާނެކެވެ
  ."އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާވެސްވަނީ ބަރީއަވެވަޑައިގެންނެވެ. ކިބައިން ބަރީއަވެވޮޑިގެންނެވެ
އަކީ ޚާއްޞަލަފްޒުތަކަކުން ނަމާދުވަގުތު ގެ ޝަރުޢީމާނަ اَألذَانދެންފަހެ 

އެބަހީ . ނުވަތަ ނަމާދުވަގުތު ވަދެއްޖެކަމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނެވެ. ޙާޟިރުވެއްޖެކަމަށް އިޢުލާނުކުރުމެވެ
  . ބަންގިއެވެ

މަދުލަފްޒުތަކަކުން ޢަޤީދާގެ މަސްއަލަތައް . ބަންގިއަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝިޢާރެކެވެ
ނިމިފައިވަނީ . ގެ ކިބްރިޔާވަންތަކަން ބަޔާންކުރުމުންނެވެهللاފެށިފައިވަނީ  .ޝާމިލްކުރަނިވި ނިދާއެކެވެ

ބަންގީގެ ޙުކުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންވަނީ . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކަން ބަޔާންކުރުމުންނެވެ
 އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން. ބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ވާޖިބެއްކަމަށެވެ. އިޚްތިލާފުވެވަޑައިގެންފައެވެ

ފަހެ ބަންގިގޮވުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ނައްޞުތަކަށް . ވިދާޅުވަނީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެއްކަމަށެވެ
ރުއްސުންލެއްވި މާލިކު ބުނު ޙުވައިރިޘުގެ هللا މާތް. ބަލާއިރު ބޮޑަށް ދޭހަވަނީ ވާޖިބެއްކަމަށެވެ

سول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رއަހުރެމެންނަށް . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިންރިވާވެގެންވެއެވެ
: މާނައީ   )2("إِذَا حضرت الصالَةُ فَلْيؤذِّنْ لَكُم أَحدكُم ولْيؤمكُم أَكْبركُم". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث

ޙާޟިރުވާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ނަމާދުވަގުތު "

                                                             
 .وأصحاب السنن رواه أمحد ومسلم )1(

 .رواه البخاري ومسلم )2(
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އަދި ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެންމެބޮޑުމީހާ ތިޔަބައިމީހުންގެ . ބަންގިދޭހުށިކަމެވެ) ނަމާދަށް(
   ."އިމާމަކަށްވާހުށިކަމެވެ

އިމާމް ޢަޠާއު ބުނު އަބީރަބާޙާއި، . "ވިދާޅުވިއެވެ -  رمحه اهللا - އިމާމް އިބުނު ޤުދާމާ 
. ބަންގިގޮވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ .ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  -اهللا مرمحه - އިމާމް މުޖާހިދާއި، އިމާމް އައުޒާޢީ 

މާލިކު ބުނު ޙުވައިރިޘަށާއި އޭނާގެ އެކުވެރިންނަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެހެނީހަމަކަށަވަރުން 
އަދި ޚުދު އެކަލޭގެފާނާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ ހަތަރުޚަލީފާއިންނާއި، . އެކަމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ

އަދި އެކަލޭގެފާނު އެކަމަށް . ންކުރެއްވުމުގައި ދެމިތިއްބެވިއެވެއެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެކަ
އަމުރުކުރެއްވުމާއި އެކަންކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވުން ދަލީލުކުރަނީ އެކަންކުރުން ވާޖިބުވުމުގެ 

   )1(."މައްޗަށެވެ
  
  

  ބަންގީގެ މާތްކަން
  

ފުޅުތައް  ديثحބަންގިއާއި ބަންގިގޮވާމީހުންގެ މާތްކަމާބެހޭގޮތުން ވަރަށްގިނަ 
  .އޭގެތެރެއިން އަންނަނިވި ބަސްފުޅުތައް ހިމެނިގެންވެއެވެ. ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
لَو يعلَم الناس ما ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثހަމަކަށަވަރުން . ވިދާޅުވިއެވެ

النِّ يفّفالصاِء ولِ دوااَألومهتالَس هلَيوا عهِمتسوا إِالَّ أَنْ يجِدي لَم ބަންގިއާއި : "މާނައީ  )2("، ثُم
ފުރަތަމަ ސަފުގައި ހުރި ސަވާބާއި ދަރުމަ މީސްތަކުންނަށް އެނގޭނަމަ ދެން އެކަންކުރުމަށް 

  ."އެބައިމީހުން ގުރުއަތުވެސްލީހެވެ) އެކަންކުރުމަށްޓަކައި(ފިޔަވައި އިތުރުގޮތެއްނެތްނަމަ  ގުރުއަތުލުން
. ރުއްސުންލެއްވި ބަރާއު ބުނު ޢާޒިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް
إِنَّ ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 من رطْبٍ ومالَئكَته يصلُّونَ علَى الصف الْمقَدمِ والْمؤذِّنُ يغفَر لَه مد صوته ويصدقُه من سمعه َهللا
هعلَّى مص نرِ مثْلُ أَجم لَهابِسٍ ويهللا ހަމަކަށަވަރުން ފުރަތަމަސަފަށް މާތް: "މާނައީ )3("و

                                                             
  .امةبن قدالاملغين  )1(

  .والنسائي والبخاري ومسلم والترمذي رواه أمحد )2(

  .وصححه األلباين رواه أمحد والنسائي )3(
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އަދި . އަދި މަލާއިކަތުން ރަޙުމަތްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރައްވަތެވެ. މަތްލައްވައެވެރަޙު
އަދި އޭނާގެ . ބަންގިގޮވާމީހާއަށް އޭނާގެ އަޑު ފޯރާފަނިވި ހިސާބެއްގެ މިންވަރަށް ފާފަފުއްސެވެއެވެ
އެބަހީ . (އެވެއަޑުއެހި ކޮންމެއެއްޗެއް އެއީ ތެތްއެއްޗެއްވިޔަސް ހިކިއެއްޗެއްވިޔަސް އޭނާ ތެދުކުރެ

އަދި އޭނާއާއެކު ނަމާދުކުރާ އެންމެންގެ އަޖުރު އޭނާއަށް .) އޭނާއަކީ ތެދުވެރިއެއްކަމަށް ހެކިދެއެވެ
  ."ވެއެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبو الدرداءރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް
ما من ". ކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެފުޅުرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ

ف طَانُ يثَالَثَةيالش هِملَيذَ عوحتالَةُ إِالَّ اسالص يهِمف قَامالَ تذَّنُ وؤالَ ي ةيރަށެއްގައި : "މާނައީ )1("قَر
މުނުކުރެވިއްޖެނަމަ ތިންމީހުންހަމަވެ، ބަންގިނުދެވި އަދި އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި ނަމާދު ޤާއި

  ."އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޝައިޠާނާ ވެރިވާނެއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް

من اِإلمام ضامن والْمؤذِّنُ مؤت". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث. ވިދާޅުވިއެވެ
ذِّنِنيؤلْمل راغْفةَ وماَألئ دشأَر مޒިންމާދާރުމީހާއެވެ) މައުމޫމުންގެ(އިމާމުމީހާއަކީ : "މާނައީ )2("اللَّه .

އޭ . އަމާނާތް ޙަވާލުވެވިފައިވާމީހެކެވެ) ވަގުތަށް ބަންގިގޮވުމުގެ(އަދި ބަންގިގޮވާމީހާއަކީ 
އަދި ބަންގިދޭމީހުންނަށް ! ނަށް ހެޔޮގޮތް ދައްކަވާށިއެވެއިމާމުން! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

  !"ފާފަފުއްސަވާށިއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެعقْبة بن عامر ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް

جب يع". ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ
اعر نم كبير مٍ فالَ يغَنذِّنُ بِالصؤلِ يبالْج ةيظأْسِ شلِّرصيو قُولُ ا يةُهللافَي زوا إِلَى  عظُرلَّ انجو

دبالَ يعالص يمقيذِّنُ وؤذَا يهنم افخيةَ ي دبعل تغَفَر ةَ يقَدنالْج هلْتخأَدމާނައީ )3("و :
ފަރުބަދައިން ބައެއްގައި ބަކަރި ހުއިހައްޕަން އުޅުނު މީހެއްގެ ކިބައިން ތިބާގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ "

ފަހެ ކީރިތިވަންތަ . އަދި ނަމާދުކުރެއެވެ. އެއީ އޭނާ ނަމާދަށް ބަންގިދެއެވެ. އުފާވެވޮޑިގަންނަވައެވެ
އަދި . ބަންގިދެއެވެ) ނަމާދަށް(އޭނާ  .ގެ މިއަޅާއަށް ނިކަންބަލާށެވެهللاތިމަން. ވަޙީކުރައްވައެވެهللا 

                                                             
 .يف صحيح اجلامع وصححه األلباينرواه أمحد  )1(

  .وصححه األلباين أبو داود رواه )2(

  .وصححه األلباين رواه أمحد والنسائي )3(
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هللا ގެ އަޅާއަށް ތިމަންهللاހަމަކަށަވަރުން ތިމަން. އަށް ބިރުވެތިވެއެވެهللاތިމަން. ނަމާދު ޤާއިމުކުރެއެވެ
  ."އަދި އޭނާ ސުވަރުގެ ވައްދަވައިފީމެވެ. ފާފަފުއްސަވައިދެއްވައިފީމެވެ

  
  

  ބަންގި ޝަރުޢުކުރެއްވުނު ސަބަބާއި ޝަރުޢުވީގޮތް
  

ފަހެ ބަންގި . ޢުކުރެއްވުނީ ހިޖުރައިން ފުރަތަމަ އަހަރުގައެވެބަންގި ޝަރު
ޝަރުޢުކުރެއްވުނު ސަބަބާއި ބަންގި ޝަރުޢުވީގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ވާރިދުގެންވާ ބަސްފުޅުތައް 

  .ދަންނައެވެ
. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

އަދި . ސްލިމުން ޖަމާވެ ނަމާދުވަގުތުތައް މިންވަރުކޮށް އުޅެތެވެމު. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ދެން އެއްދުވަހަކު މީސްތަކުން ޖަމާވެ . އެކަކުވެސް އޭރުގައި ނަމާދަށް ބަންގިގޮވައެއް ނޫޅެއެވެ

ނަޞާރާއިންގެ ރަނގަބީލުފަދަ . އެއްބަޔަކު ބުނެފިއެވެ. އެކަމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކައިފިއެވެ
ޔަހޫދީންގެ ނާގޫރުފަދަ ! އަދިކިއެއްތަ. އަދި އަނެއްބަޔަކު ބުނެފިއެވެ. މާހިނގާށެވެރަނގަބީލެއް ހަދަ

ނަމާދަށް ބަންގިދޭނެ މީހަކު . ފަހެ ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ނާގޫރެއް ހަދަމާހިނގާށެވެ
. އެވެފުޅުކުރެއްވި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثފަހެ ! ތިޔަބައިމީހުން ފޮނުވަންވީނޫންހެއްޔެވެ

    )1(."ތެދުވެ ނަމާދަށް ބަންގިދޭށެވެ! އޭ ބިލާލެވެ"

. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبد اهللا بن زيد بن عبد ربهރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمނަޞާރާއިންނާ އެއްގޮތްކުރެއްވުމަށް . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ކައި ރަނގަބީލުޖެހުމަށް މީސްތަކުން ނަމާދަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށްޓަ، ރުހިވަޑައިނުގަންނަވާޙާލު

އަމުރުކުރައްވާފައި ވަނިކޮށް އަހުރެން ނިދާފައި އޮއްވައި އަހުރެންނަށް ހުވަފެނުގައި ފެންނަނީ 
ފަހެ އަހުރެން އޭނާއަށް . ރަނގަބީލެއް ހިފައިގެން އަހުރެންގެ ގާތަށް މީހަކު އައީތީއެވެ

ތިޔަ ރަނގަބީލު ވިއްކަންވީނޫންހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ! ގެ އަޅާއެވެهللا އޭ. ދަންނަވައިފީމެވެ
އެއިން އަހުރެމެން . އެއިން ތިބާ ކުރާނީކީއްހެއްޔެވެ؟ އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ. ދަންނަވައިފިއެވެ

އެއަށްވުރެ މާރަނގަޅުގޮތެއް ބުނެދެންހެއްޔެވެ؟ . އޭނާ ދަންނަވައިފިއެވެ. ނަމާދަށް ގޮވާނީއެވެ
أَكْبر  اُهللا. ތިބާ މިފަދައިން ކިޔާށެވެ. އޭނާ ދަންނަވައިފިއެވެ. އާއެކެވެ. ނަވައިފީމެވެއަހުރެން ދަން

                                                             
 .والبخاري رواه أمحد )1(
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. އެވެهللاއެންމެބޮޑީ ( أَكْبر أَكْبر اُهللا اُهللا.) އެވެهللاއެންމެބޮޑީ . އެވެهللاއެންމެބޮޑީ ( أَكْبر اُهللا
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللا( أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاأَشهد  أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا.) އެވެهللاއެންމެބޮޑީ 

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللا. ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވާކަމަށް އަޅުހެކިވަމެވެ
أَشهد  أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اِهللا.) ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވާކަމަށް އަޅުހެކިވަމެވެ

. ގެ ރަސޫލާކަމަށް އަޅުހެކިވަމެވެهللاހަމަކަށަވަރުން މުޙައްމަދުގެފާނީ ( أَنَّ محمداً رسولُ اِهللا
علَى  يعلَى الصالَة ح يح.) ގެ ރަސޫލާކަމަށް އަޅުހެކިވަމެވެهللاހަމަކަށަވަރުން މުޙައްމަދުގެފާނީ 

الَةގަންނާށެވެނަމާދަށް އަވަސްވެ. ނަމާދަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ( الص (.حلَى الْفَالَحِ  يعحلَى  يع
أَكْبر  اُهللا.) ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ. ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ( الْفَالَحِ

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللا( الَ إِلَه إِالَّ اُهللا.) އެވެهللاއެންމެބޮޑީ . އެވެهللاއެންމެބޮޑީ ( أَكْبر اُهللا
. ދެން އެމީހަކު ހިނގައްޖެއެވެ.) ޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެޙައް

އަދި ތިބާ ނަމާދަށް ޤަމަތްދޭނަމަ މިފަދައިން . މާގިނައިރުތަކެއްނުވެ އަލުން އައިސް ދަންނަވައިފިއެވެ
علَى  يح ،هد أَنَّ محمدا رسولُ اِهللاأَش ،أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ،أَكْبر أَكْبر اُهللا ُهللاَ". ކިޔާށެވެ
الَةالص، حلَى الْفَالَحِ يالَةُ ،عالص تقَام الَةُ ،قَدالص تقَام اُهللا اُهللا )1(،قَد رأَكْب رإِالَّ اُهللا ،أَكْب الَ إِٰله" 

ހަށް އަހުރެން އައިސް އަހުރެންނަށް ގެ އަރިرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ދެންފަހެ ހެނދުންވުމުން 
هللا . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديثފަހެ އެކަލޭގެފާނު . ފެނުނު ހުވަފެނުގެ ވާހަކަ ދަންނަވައިފީމެވެ
ފަހެ ބިލާލާއެކު ތެދުވެގެންގޮސް ތިބާއަށް ހުވަފެނުގައި . އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެއީ ތެދު ހުވަފެނެކެވެ
އެހެނީ . ދެން ބިލާލު އެކަލިމަތަކުން ބަންގިދޭހުށިކަމެވެ. ވެފެނުނު އެއްޗެއް ބިލާލަށް އުނގަންނައިދޭށެ

ދެން އަހުރެން ." ހަމަކަށަވަރުން ތިބާއަށްވުރެ ބިލާލުގެ އަޑު ގަދަވެފައި ރީތިވެގެންވެއެވެ
އަދި އެކަލޭގެފާނު އެކަލިމަތަކުން . ބިލާލާއެކުގައި ތެދުވެގެންގޮސް ބިލާލަށް އުނގަންނައިދީފީމެވެ

ފަހެ ޢުމަރުގެފާނު ގޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް އެއަޑުއައްސަވައި . ޓަވައިފިއެވެބަންގިދެއްވަން ފައް
ޙައްޤާއިގެން ކަލޭގެފާނު . އަވަސްއަވަހަށް ރިދާކޮޅު ދަންމަވަމުން ވަޑައިގެން ދަންނަވައިފިއެވެ

އެކަލޭގެފާނަށް ހުވަފެނުގައި އެފެނިވަޑައިގަތް ގޮތަށް . ފޮނުއްވިފަރާތް ގަންދީ ބުނަމެވެ
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثފަހެ . ށްވެސް ހުވަފެނުގައި ފެނިއްޖެއެވެއަހުރެންނަ

)2(."އަށެވެهللاޙަމްދެއްހުރީ  ފަހެ ހުރިހާ"  "ه الْحمدفَللَّ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ
  

  
                                                             

 ."މަކަށަވަރުން ނަމާދު ޤާއިމުވެއްޖެއެވެހަ: "މާނައީ )1(

  .وصححه األلباينوابن ماجه وابن خزمية والترمذي وقال حديث حسن صحيح  وأبو داود رواه أمحد )2(
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  ބަންގީގެ ކައިފިއްޔަތު

         

ފިއްޔަތު އެތިންކައި. ބަންގީގެ ތިންކައިފިއްޔަތެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
  . ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ

أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ . ދެފަހަރު أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا. ހަތަރުފަހަރުأَكْبر  اُهللا - 1
الَ إِلَه إِالَّ   .ފަހަރުދެأَكْبر  اُهللا. ދެފަހަރު علَى الْفَالَحِ يح. ދެފަހަރު علَى الصالَة يح. ދެފަހަރު اِهللا
 عبد اهللا بن زيد بن عبد ربهއެއީ އިސްވެދިޔަ، . އޭރުންވާނީ ފަނަރަކަލިމައެވެ. އެއްފަހަރު اُهللا

  .ފުޅުގައިވާ ފަދައިންނެވެ حديثރިވާކުރެއްވި 
ހަތަރުފަހަރުކިޔުމަށްފަހު، ދެޝަހާދަތުން ކޮންމެ ޝަހާދަތެއް ދެފަހަރު أَكْبر  اُهللا - 2

ދެން އަލުން ދެޝަހާދަތުން ކޮންމެ ޝަހާދަތެއް ދެފަހަރު އަޑުބާރުކޮށް . ށް ކިޔާނީއެވެއަޑުމަޑުކޮ
الَ إِلَه  .ދެފަހަރުأَكْبر  اُهللا. ދެފަހަރު علَى الْفَالَحِ يح. ދެފަހަރު علَى الصالَة يحދެން . ކިޔާނީއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ هللا މިއީ މާތް. މައެވެއޭރުންވާނީ ނަވާރަކަލި. އެއްފަހަރު ކިޔާނީއެވެ إِالَّ اُهللا
  )1(.އުނގަންނައިދެއްވި ގޮތެކެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މަޙްޛޫރާއަށް 

 أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اِهللا. ދެފަހަރު أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا. ދެފަހަރުأَكْبر  اُهللا - 3
 يح. ދެފަހަރު أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اِهللا. ދެފަހަރު هد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاأَشއަލުންވެސް . ދެފަހަރު

الَةلَى الصދެފަހަރު ع .حلَى الْفَالَحِ ياُهللا. ދެފަހަރު ع  رإِالَّ اُهللا .ދެފަހަރުأَكْب އެއްފަހަރު الَ إِلَه .
رسول اهللا صلّى ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ މަޙްޛޫރާއަށް هللا ސް މާތްމިއީވެ. އޭރުންވާނީ ސަތާރަކަލިމައެވެ

ފަހެ ބަންގީގެ މިތިންކައިފިއްޔަތު ޞައްޙަވެ  )2(.އުނގަންނައިދެއްވި ގޮތެކެވެاهللا عليه وسلّم 
  .ސާބިތުވެގެންވެއެވެ

ةُ لصالَاَދެފަހަރުކިޔުމަށްފަހު  علَى الْفَالَحِ يحދެންފަހެ ފަތިސްނަމާދުގެ ބަންގީގައިނަމަ 
نم ريمِ  خوهللا މާތް. ދެފަހަރުކިއުން ޝަރުޢުވެގެންވެއެވެ.) ނިދުމަށްވުރެ ނަމާދު ހެޔޮވެގެންވެއެވެ( الن

ގެ هللاއޭ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ މަޙްޛޫރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ދެން އެކަލޭގެފާނު އަބޫ . ދެއްވާށެވެބަންގިދޭންޖެހޭގޮތް އަހުރެންނަށް އުނގަންނައި! ރަސޫލާއެވެ

ފަތިސްނަމާދުގައިނަމަ މިފަދައިން . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديثއަދި . މަޙްޛޫރާއަށް އުނގަންނައިދެއްވިއެވެ
                                                             

 .رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه األلباين )1(

 .رواه مسلم )2(
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  )1("ه إِالَّ اُهللاالَ إِلَ، أَكْبر اُهللا، أَكْبر اُهللا، النومِ ةُ خير منلصالَاَ ،النومِ ةُ خير منلصالَاَ". ވިދާޅުވާށެވެ
  .ފަހެ މިކަލިމަ ފަތިސްނަމާދުގެ ބަންގިނޫން އެހެންނަމާދެއްގެ ބަންގީގައި ކިޔުން ޞައްޙަވެގެންނުވެއެވެ

  
  

    ޤަމަތުގެ ކައިފިއްޔަތު
      

  

އެތިންކައިފިއްޔަތު . އައިސްފައިވެއެވެ ގެ ތިންކައިފިއްޔަތެއް ވާރިދުވެގެންޤަމަތު
  .އެވެތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީ

أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ . ދެފަހަރު أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا. ހަތަރުފަހަރުأَكْبر  اُهللا - 1
. ދެފަހަރު قَد قَامت الصالَةُ. ދެފަހަރު علَى الْفَالَحِ يح. ދެފަހަރު علَى الصالَة يح. ދެފަހަރު اِهللا
هللا މިއީ މާތް. އޭރުންވާނީ ސަތާރަކަލިމައެވެ. އެއްފަހަރު الَ إِلَه إِالَّ اُهللا. ރުދެފަހަأَكْبر  اُهللا

   )2(.އުނގަންނައިދެއްވި ގޮތެކެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ މަޙްޛޫރާއަށް 
شهد أَنَّ محمداً رسولُ أَ. އެއްފަހަރު أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا. ދެފަހަރުأَكْبر  اُهللا - 2

 قَد قَامت الصالَةُ. އެއްފަހަރު علَى الْفَالَحِ يح. އެއްފަހަރު علَى الصالَة يح. އެއްފަހަރު اِهللا
هللا މިއީ މާތް. އޭރުންވާނީ އެގާރަކަލިމައެވެ. އެއްފަހަރު الَ إِلَه إِالَّ اُهللا. ދެފަހަރުأَكْبر  اُهللا. ދެފަހަރު

އަދި  )3(.އަށް ހުވަފެންފުޅުގައި ފެނިވަޑައިގެންނެވި ގޮތެވެ عبد اهللا بن زيد بن عبد ربهރުއްސުންލެއްވި 
  .ފުޅުކުރައްވާފައެވެ حديثވަނީ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެއީ ތެދު ހުވަފެންފުޅެއްކަމުގައި 

أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ . އެއްފަހަރު أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا. ދެފަހަރުأَكْبر  اُهللا - 3
 قَد قَامت الصالَةُ. އެއްފަހަރު علَى الْفَالَحِ يح. އެއްފަހަރު علَى الصالَة يح. އެއްފަހަރު اِهللا

މިއީ . އެވެވާނީ ދިހަކަލިމައޭރުން. އެއްފަހަރު الَ إِلَه إِالَّ اُهللا. ދެފަހަރުأَكْبر  اُهللا. އެއްފަހަރު
ސަބަބަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި މަދީނާގެ  )4(.ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތެކެވެ - رمحه اهللا - އިމާމުމާލިކު

އެކަލޭގެފާނުގެ . އަހުލުވެރިން ކަންތައްކުރައްވާތީ އެކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގެންނެވީ އެގޮތަށެވެ
  .އްޖަތެކެވެއަރިހުގައި އެޒަމާނުގެ މަދީނާގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަމަލަކީ ޙު

                                                             
   .األلباينوصححه رواه أمحد وأبو داود  )1(

 .رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه األلباين )2(

  .وصححه األلباينوابن ماجه وابن خزمية والترمذي وقال حديث حسن صحيح  وأبو داود رواه أمحد )3(

  .بداية اتهد البن رشد )4(
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رسول اهللا صلّى އަދި ތިންވަނަގޮތް . ފަހެ ފުރަތަމަގޮތާއި ދެވަނަގޮތް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ
  . ގެ އަރިހުން ސާބިތުވެގެންނުވެއެވެ اهللا عليه وسلّم

  
  

  ބަންގީގެ އަޑުއިވޭމީހުން ކަންތައްކުރަންޖެހޭގޮތް
  

އޭނާގެ ފަހަތުން  ބަންގީގެ އަޑުއިވޭ ކޮންމެމީހަކު ބަންގިދޭމީހާކިޔާ ކަލިމަތައް
 علَى الْفَالَحِ يحއާއި  علَى الصالَة يحއެއީ . ހަމައެގޮތަށް ކިޔުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

ހެޔޮކަމެއްކުރުމުގެ ( الَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللاމިދެކަލިމައިގެ ބަދަލުގައި ކިޔާނީ . މިދެކަލިމަ ފިޔަވައެވެ
.) ގެ ޙަޟްރަތުންމެނުވީ ނުވެއެވެهللاކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް ބާރެއްވެސް އަދި ނުބައި

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. މިކަލިމައެވެ
النداَء  إِذَا سمعتم". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثހަމަކަށަވަރުން . ވިދާޅުވިއެވެ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބަންގީގެ އަޑުއިވޭ ހިނދު ފަހެ : "މާނައީ  )1("فَقُولُوا مثْلَ ما يقُولُ الْمؤذِّنُ
ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ هللا އަދި މާތް." ބަންގިދޭމީހާ ކިޔާކަލިމަތައް އޭނާކިޔާގޮތަށް ކިޔާށެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން . ވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅު. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ކިޔާ ހިނދު ތިޔަބައިމީހުންކުރެ أَكْبر  أَكْبر اُهللا اُهللاބަންގިދޭމީހާ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث

أَشهد أَنْ الَ ހިނދު ކިޔާ  أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاދެން . ކިޔާށެވެأَكْبر  أَكْبر اُهللا اُهللاކޮންމެމީހަކުވެސް 
 أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اِهللاކިޔާ ހިނދު  أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اِهللاދެން . ކިޔާށެވެ إِلَه إِالَّ اُهللا
علَى  يحދެން . ކިޔާށެވެ الَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللاކިޔާ ހިނދު  علَى الصالَة يحދެން . ކިޔާށެވެ
أَكْبر  اُهللاކިޔާހިނދު أَكْبر  أَكْبر اُهللا اُهللاދެން . ކިޔާށެވެ الَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللاކިޔާ ހިނދު  الْفَالَحِ

ގެ މިފަދައިން ހިތު. ކިޔާށެވެ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاކިޔާ ހިނދު  الَ إِلَه إِالَّ اُهللاދެން . ކިޔާށެވެأَكْبر  اُهللا
   )2(."އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ކިޔައިފިމީހާ ސުވަރުގެވަންނާނެއެވެ

       

ފަހެ ބަންގީގެ އަޑުއިވޭ ހަމަކޮންމެމީހަކަށް ބަޔާންވެދިޔަގޮތަށް ބަންގިއަށް ޖަވާބުދިނުން 
އެއީ ވުޟޫނެތްމީހަކު ކަމުގައިވިޔަސް، ޖުނުބުވެރިއަކު ކަމުގައިވިޔަސް، . މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

                                                             
 . رواه اجلماعة )1(

 .رواه مسلم   )2(
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ރިއަކު ކަމުގައިވިޔަސް، ނިފާސްވެރިއަކު ކަމުގައިވިޔަސް، ބޮޑުމީހަކު ކަމުގައިވިޔަސް އަދި ޙައިޟުވެ
މިކަމުން އިސްތިޘްނާވެގެންވާ ބަޔަކީ ނަމާދެއްކުރަން . ކުޑަކުއްޖަކު ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ

  . ހާއެވެހުންނަމީހާއާއި، ފާޚާނާގައި އިންނަމީހާއާއި، އަނބިމީހާގެ ގާތުގައި އެއްދާންކުރަން އޮންނަމީ
ފަހެ ޤުރުއާންކިޔަވަން އިންނަމީހާ ބަންގީގެ އަޑުއިވުމުން ބަންގިއަށް 

އަދި ފިލާވަޅެއްކިޔަން އިންނަމީހާވެސް . ޖަވާބުދިނުމަށްޓަކައި ޤުރުއާންކިޔެވުން ހުއްޓައިލަންޖެހޭނެއެވެ
އަށް އަދި ބަންގިދޭވަގުތު މިސްކިތަށް ވަންނަމީހާ ބަންގި ނިމެންދެން ބަންގި. ހަމައެފަދައެވެ

  .ޖަވާބުދިނުމަށްޓަކައި ސުންނަތެއްކުރަން ނުފަށައި ހުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
ދެންފަހެ ބަންގިދޭމީހާ ބަންގިދީ ނިމޭ ހިނދު އޭނާއާއި އަދި ބަންގީގެ އަޑުއެހިމީހުން 

 އެއީ. ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުން މުޞްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
وعلَى   اهيموعلَى آلِ محمد، كَما صلَّيت علَى إِبر ،اللَّهم صلِّ علَى محمد". މިފަދައިން ކިޔުމެވެ

جِيدم يدمح كإِن ،يماهرلَى  .آلِ إِبع كْتارا بكَم ،دمحلَى آلِ معو ،دمحلَى مع ارِكب ماللَّه
اهرإِبجِيدم يدمح كإِن ،يماهرلَى آلِ إِبعو ،އްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާބޮޑުކުރެ އޭ": މާނައީ )1("يم !

ފަދައިން  ޞަލަވާތް ލެއްވި هللاއި އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް އިބަނާއިބްރާހީމްގެފާ
ރުން ހަމަކަށަވަ! ވާތް ލައްވާނދޭވެޞަލަ ވެސްއި މުޙައްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށްމުޙައްމަދުގެފާނާ

އޭ . ތަޢުރީފަކާއި، ހުރިހާ މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެއީ ހުރިހާ ޙަމްދުهللاއިބަ
އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް  އިބްރާހީމްގެފާނާއި،! ޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާބޮ

 ވެސްޙާއްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށްބަރަކާތްލެއްވިފަދައިން މުޙައްމަދުގެފާނާއި، މު
އީ ހުރިހާ ޙަމްދަކާއި، ހުރިހާ މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ هللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ! ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ
ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަހެ މާތް ".ރަސްކަލާނގެއެވެ
ކުރައްވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު ފުޅު م حديثرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
 يى علَفَإِنه من صلَّ ،يثُم صلُّوا علَ ،فَقُولُوا مثْلَ ما يقُولُ ،إِذَا سمعتم الْمؤذِّنَ". އަޑުއެއްސެވިއެވެ
لعبد من  إِالَّ يالْجنة الَ تنبغ يفَإِنها منزِلَةٌ ف ،الْوسيلَةَ يل سلُوا اَهللا ثُم ،علَيه بِها عشرا صالَةً صلَّى اُهللا

: މާނައީ  )2("الْوسيلَةَ حلَّت لَه الشفَاعةُ يفَمن سأَلَ ل ،وأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا هو ،عباد اِهللا
ޔާފަދައިން ތިޔަބައިމީހުންވެސް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބަންގިދޭމީހާ ބަންގިދޭއަޑު އިވޭ ހިނދު އޭނާ ކި"

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން . ދެން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔަވާށެވެ. ކިޔާށެވެ

                                                             
  .لبخاريرواه ا )1(

  .رواه مسلم   )2(
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ރު ހަަދިހަފަهللا ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް އެއްފަހަރު ޞަލަވާތްކިޔަވައިފިމީހާއަށް 
ގެ ޙަޟްރަތުން هللاށްއެދި ދެން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ވަސީލަތް ދެއްވުމަ. ރަޙުމަތްލައްވާނެއެވެ

ގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެއަޅަކަށް هللا. ފަހެ ވަސީލަތަކީ ސުވަރުގޭގެ މަޤާމެކެވެ. ދަންނަވާށެވެ
އެއަޅަކީ އެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނުކަމުގައިވުމަށް . މެނުވީ އެމަޤާމު އެކަށީގެނެއްނުވެއެވެ

ގެ ޙަޟްރަތުން އެދެފިމީހާއަށް هللاއްވުމަށް ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ވަސީލަތް ދެ. އުއްމީދުކުރައްވަމެވެ
  ." ޝަފާޢަތް ޙައްޤުވާނެއެވެ) ޤިޔާމަތްދުވަހު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ(

هللا މާތް. ޞަލަވާތްކިޔުމަށްފަހު ބަންގިދުޢާކިޔުންވެސް މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
ހަމަކަށަވަރުން . ވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެ. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ބަންގި އަޑުއިވުމަށްފަހު އަންނަނިވި ދުޢާކޮށްފި . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث
للَّهم رب هذه الدعوة التامة اَ". މީހާއަށް ޤިޔާމަތްދުވަހު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޝަފާޢަތް ޙައްޤުވާނެއެވެ

إِنك الَ تخلف {، وعدته يثْه مقَاما محمودا الَّذوابع ،آت محمدا الْوسيلَةَ والْفَضيلَةَ ،ائمةوالصالَة الْقَ
اديعއޭ މިފުރިހަމަ ގޮވާލުމާއި، މި ޤާއިމުވާ ނަމާދުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ": މާނައީ "}الْم !

 ވަޢުދު އެކަލޭގެފާނަށްهللا އަދި އިބަ! ދެއްވާނދޭވެ މަތިވެރިކަން މުޙައްމަދުގެފާނަށް ވަސީލަތާއި
 ވަޢުދާهللا ހަމަކަށަވަރުން އިބަ{! ކުރެއްވި ޙަމްދު ލިބިގެންވާ މަޤާމަށް އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވާނދޭވެ

  )1("}.ޚިލާފުވެވޮޑިނުގަންނަވަމުއެވެ

  

  ބަންގިއާއި ޤަމަތާދެމެދު ދުޢާކުރުން

  

. ބޫލުވެވުމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ ވަގުތެކެވެބަންގިއާއި ޤަމަތާދެމެދުގައިވާ ވަގުތަކީ ދުޢާ ޤަ
ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ هللا މާތް. ފަހެ އެވަގުތުގައި ދުޢާކުރުމުން ފައިދާލިބިގަންނަހުށިކަމެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

                                                             

 .وحسن إسناده ابن باز. އިތުރަށް ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޢިބާރަތެކެވެ بيهقياإلمام ރެކެޓް ތެރޭގައި އެވަނީ އަދި ބު. رواه البخاري )1(
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ބަންގިއާއި ޤަމަތާދެމެދު : "މާނައީ  )1("الَ يرد الدعاُء بين اَألذَان واِإلقَامة". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث
  ."ކުރެވޭދުޢާ ރައްދެއްނުކުރެވޭނެއެވެ

އަކުން  حديثފަހެ ބަންގިއާއި ޤަމަތާދެމެދު ދޭންޖެހޭ ވަގުތުގެ ވަކިމިންވަރެއް ޞައްޙަ 
މިދެންނެވީ . ތައް ޟަޢީފެވެ حديثގެން އައިސްފައިވާ އެކަމާބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެ. ފެންނާކަށް ނެތެވެ

ކޮންމެ . ރަވާތިބު ސުންނަތްތައްކުރެވޭ ވަގުތުގެ އިތުރަށް ދޭންޖެހޭ ވަގުތުގެ މިންވަރުގެ ވާހަކައެވެ
ނަމާދަކަށްވެސް ޤަމަތްދިނުމުގެ ކުރިން މަދުވެގެން ދެރަކުޢަތްކުރެވޭހައި ވަގުތު ދިނުން 

ބުނު މުޣައްފަލްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ފަހެ. މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
       رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

މެ ކޮން: "މާނައީ  )2("لمن شاَء -ثَالَثًا  -بين كُلِّ أَذَانينِ صالَةٌ ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث
         ތިންފަހަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި . (ބަންގިއަކާއި ޤަމަތަކާދެމެދު ނަމާދެއްވެއެވެ

  ."އެކަންކުރުމަށް އެދެފިމީހަކަށެވެ.) ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث
ޤަމަތްދިނުން ލަސްކޮށްލުން . "ވިދާޅުވިއެވެ  -  رمحه اهللا - އިމާމު ޝައުކާނީ 
. ވާގެ މައްޗަށް އެކަކުއަނެކަކަށް އެހީވުމުގެ ބާބުގެ ތެރެއިންނެވެހިމެނިގެންވަނީ ހެޔޮކަންތަކާއި ތަޤު

އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ބަންގިގޮވާ ވަގުތު ކާންއިންނަމީހާ ނުވަތަ އެވަގުތު ވުޟޫނެތްމީހާ ކައިނިމިގެން 
ނުވަތަ ވުޟޫކޮށްގެން އަންނަ ހިނދު ޤަމަތްދިނުން އަވަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންނަށް 

   )3(."އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދުރު ގެއަކުން އަންނަމީހާއަށެވެ. ފާއިތުވެގެންދެއެވެޖަމާޢަތް 
އެހެންކަމުން ބަންގިގޮވާ އަދި ޤަމަތްދޭމީހާއަށް އެކަށީގެންވަނީ މީސްތަކުންގެ ޙާލަތަށް 

. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ސަމްރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް )4(.ރިޢާޔަތްކުރުމެވެ
ބަންގިދެއްވުމަށްފަހު  )5(ގެ މުއައްޛިނު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "ނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާ

ކޮޓަރިކޮޅުން ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާތަން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . މުހުލަތުދެއްވައެވެ
ކޮޓަރިކޮޅުން  އެކަލޭގެފާނު. އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން ޤަމަތެއްނުދެއްވައެވެ

  )6(."ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާތަން ފެނިވަޑައިގަތުމުން ޤަމަތްދެއްވައެވެ
                                                             

  .رواه أمحد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه األلباين )1(

  .رواه اجلماعة )2(

   .ل األوطارني )3(

އަދި . ޔާގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކޮންމެނަމާދެއްގެ ބަންގިއާއި ޤަމަތާދެމެދު މަދުވެގެން ފަނަރަމިނެޓްގެ ވަގުތު ދެއެވެއްސުޢޫދިޢަރަބި )4(
  .ފަތިސް ނަމާދުގައި މަދުވެގެން ވިހިމިނެޓްގެ ވަގުތު ދެއެވެ

  .މުއައްޛިނަކީ ބަންގިދޭމީހާއެވެ )5(
  .داود والترمذي رواه أمحد ومسلم وأبو )6(
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  ބަންގިއާއި ޤަމަތާބެހޭ އިތުރު ބައެއް މަސްއަލަތައް

  
އަދި . އަވަސް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. ބަންގިގޮވަންޖެހޭނީ ނަމާދުގެ ފުރަތަމަވަގުތުގައެވެ

ފަތިސްނަމާދުގެ . ދުގެ ފުރަތަމަބަންގި ފިޔަވައެވެއެއީ ފަތިސް ނަމާ. ލަސްކޮށްގެންވެސްނުވާނެއެވެ
هللا ފަހެ މާތް. އަޞްލުބަންގިއަށްވުރެ ވަގުތުކޮޅެއްކުރިން ފުރަތަމަބަންގިގޮވުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު
إِنَّ بِالَالً يؤذِّنُ بِلَيلٍ، فَكُلُوا ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث رسولހަމަކަށަވަރުން 

. ހަމަކަށަވަރުން ބިލާލު ބަންގިދެނީ ރޭގަނޑުގައެވެ: "މާނައީ  )1("واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتومٍ
. ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން ކައިބޮއިހަދާށެވެ ބުނު އުއްމު މަކްތޫމު ބަންގިދީފުމަށްهللا ފަހެ ޢަބްދު

  .ފަހެ ހުކުރުނަމާދުގެ ފުރަތަމަބަންގިވެސް ވަނީ ހަމަމިފަދައިންނެވެ.)" އެބަހީ ހާރުކާށެވެ(
އެހެންމީހަކު . ވާޖިބެއްނޫނެވެ. ބަންގިދޭމީހާ ޤަމަތްދިނުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

 حديثތްދޭންޖެހޭކަމަށް ވާރިދުވެފައިވާ އެއީ ބަންގިދޭމީހާ ޤަމަ. ޤަމަތްދިނަސް ފުދޭނެއެވެ
  . ޟަޢީފުވެގެންވާތީއެވެ

ބަންގިދިނުމަށްފަހު މިސްކިތުގައި އިންނަމީހާ ޢުޛުރެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ ނުވަތަ 
هللا ފަހެ މާތް. އެނބުރި އައުމަށް ޢަޒުމުކޮށްފައި މެނުވީ މިސްކިތުން ނުކުމެގެންނުވާނެއެވެ

رسول اهللا صلّى . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައި
بِالصالَة فَالَ يخرج أَحدكُم  يالْمسجِد فَنود يإِذَا كُنتم ف". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم حديث

صى يتلِّحދަށް ބަންގިގޮވައިފިނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން މިސްކިތުގައި ތިއްބައި ނަމާ: "މާނައީ   )2("ي
  ."ނުނިކުންނަހުށިކަމެވެ) މިސްކިތުން(ނަމާދުކޮށްފުމަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް 

ނިދިފައިވާމީހާ ނަމާދުވަގުތުފާއިތުވުމަށްފަހު ހޭލެވިއްޖެނަމަ އެނަމާދަށް ބަންގިދިނުން 
ދު ފާއިތުވީނަމަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއްނަމާދަށްވުރެ ގިނަނަމާ. މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

  .ދެން އެހެންނަމާދުތަކަށް ހަމައެކަނި ޤަމަތްދިނުމަށެވެ. ހަމައެކަނި ފުރަތަމަނަމާދަށް ބަންގިދިނުމަށެވެ
އަދި ނޭދޭނަމަ . ނަމާދު ނިމޭފަހުން މިސްކިތަށް ވަދެވޭމީހާ އޭނާ އެދޭނަމަ ބަންގިދޭށެވެ

. ދަންނައެވެ. އިމާމު އަޙުމަދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ބަންގިނުދިނަސް މައްސަލައެއްނެތެވެ
                                                             

 .رواه البخاري ومسلم )1(

 .رواه أمحد )2(
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ނަމާދުގެ އަސްލުބަންގިއަށްފަހު ބަންގިދޭމީހުން ބަންގިދޭނީ މިސްކިތުގައިތިބޭ އެހެންމީހުންނަށް 
  .އުނދަގޫނުވާވަރަށް އަޑުމަޑުކޮށެވެ

އްކުން ޤަމަތްދިނުމަށްފަހު ޤަމަތްދިންމީހާއަށްވެސް އަދި މައުމޫމުންނަށްވެސް ވާހަކަދެ
އެއީ ނަމާދާ ޤަމަތާދެމެދު . އެކަމުން ނަމާދަށް އެއްވެސް ފަރަޤެއްނާންނާނެއެވެ. ހުއްދައެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް. ދުރުވީކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ
މިސްކިތުގެ . ވެއެއްފަހަރަކު ނަމާދަށް ޤަމަތްދެވިއްޖެއެ. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
ފަހެ . މީހަކާ ސިއްރުވާހަކައެއް ދައްކަވަން ހުންނެވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއްފަރާތުގައި 

މީސްތަކުންނަށް މިސްކިތުގައިތިބެ ނިދިއްޖައުމަށް ދާންދެން އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވުމަށް 
   )1(."ވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ

ން ބަންގިގޮވާގޮތަށް އަޑުހަރުކޮށް ތަސްބީޙަކިއުމާއި، އެގޮތަށް ފަތިސްނަމާދު ބަންގީގެކުރި
މަދަޙަކިއުމާއި، ރާގުގައި ދުޢާކިޔުމާއި އަދިމިނޫނަސް ބަންގިގޮވާގޮތަށް އެއްވެސްއެއްޗެއްކިޔުން 

ގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ބިދުޢައިޢިލްމުވެ! އަދިކިއެއްތަ. ޞައްޙަވެގެންނުވެއެވެ
  .ކަމުގައެވެކަންތައްތައް

އަންހެންވެރިން ގޭގައިނަމާދުކުރާއިރު އެކަނބަލުންނަށް އެންމެހެޔޮވެގެންވަނީ 
އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެކަނބަލުންގެ އަޑަކީވެސް . އަދި ޤަމަތްވެސް ނުދިނުމެވެ. ބަންގިނުގޮވުމެވެ

 ބުނު ޢުމަރާއި، އިމާމުهللا ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނާއި، ޢަބްދުهللا މާތް. ޢައުރައެކެވެ
ޙަސަނުލްބަޞަރީއާއި، އިމާމު އިބުނު ސީރީނާއި، އިމާމު ނަޚަޢީއާއި، އިމާމު ޘައުރީއާއި، އިމާމު 

އެހެންނަމަވެސް އެކަނބަލުންނަށް އެކަންކުރުން . މިބޭބޭކަލުންގެ ރައުޔަކީމިއެވެ  -اهللا مرمحه -މާލިކާއި 
އިމާމު ޝާފިޢީއާއި . ޑުމަޑުކޮށެވެއެކަމަކު އަ. ހުއްދަވެގެންވެއެވެ! އަދިކިއެއްތަ. ޙަރާމްވެގެންނުވެއެވެ

  .ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިގޮތަށެވެ - اهللا مرمحه -އިމާމު ޢަޙުމަދު
  
  

  ބަންގިގޮވާމީހާގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ބައެއްއަދަބުތައް
  
އެބަހީ އެކަމުން ދުނިޔަވީ . ފުޅަށް އެދިގެން ބަންގިގޮވުންގެ ވަޖުހުهللاމާތް -1

هللا ފަހެ މާތް. އްވެސް އުޖޫރައެއް އެކަމުގެ މައްޗަށް ނުހޯދުމެވެއެ. އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނޭދުމެވެ
                                                             

 .رواه البخاري )1(
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. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢުޘްމާނު ބުނު އަބުލްޢާޞްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އަހުރެންގެ ރަށުގެ އިމާމަކަށް އަހުރެން ލައްވާށެވެ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . އަހުރެންދަންނަވައިފީމެވެ

) އިމާމުކަންކުރާއިރު(އަދި . ތިބާއަކީ އެބައިމީހުންގެ އިމާމެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ގެފާނު އެކަލޭ
.) އެބަހީ ނަމާދު އެހައި ދިގުނުކުރާށެވެ. (ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުވާ ބަލިކަށި ނިކަމެތިންނަށް ބަލާށެވެ
   )1(."އަދި ބަންގިއަށް އުޖޫރަނުނަގާ މުއައްޛިނަކު ހަމަޖައްސާށެވެ

އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ބަންގިއަކީ . ޘުން ޠާހިރުވެހުރެ ބަންގިދިނުންދެޙަދަ -2
هللا ފަހެ އެއްދުވަހަކު މާތް. މަތީހުރުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާކަމެކެވެޟޫޒިކުރުކުރާއިރު ވު. ޒިކުރެކެވެ

ވުޟޫކުރައްވަން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ރުއްސުންލެއްވި މުހާޖިރު ބުނު ޤުންފުޛު 
ކޮށް އެކަލޭގެފާނަށް ސަލާމްގޮވައިލެއްވި ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ސަލާމުގެ އިންނަވަނި

  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديثވުޟޫކޮށް އަވަދިވެވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނު މުހާޖިރަށް . ޖަވާބެއްނުދެއްވިއެވެ

ތިބާއަށް ސަލާމުގެ ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު މަނާވެވަޑައިގެންނެވި ސަބަބަކީ "
އަށް ޒިކުރުކުރެއްވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު هللاގެމަތީގައި ހުންނަވައިގެންމެނުވީ ޠަހާރަތު

   )2(."ރުހިވަޑައިނުގަތުމެވެ
  އިމާމު އިބުނު މުންޛިރު . ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައިގެން ކޮޅަށްހުރެ ބަންގިދިނުން -3

ށްހުރެގެން ބަންގިގޮވުމުގައި ސުންނަތްވެގެންވާ ގޮތަކީ ކޮޅަ. ވިދާޅުވިއެވެ  -  رمحه اهللا -
އަދި ބަންގިދޭއިރު ޤިބުލައަށް . ބަންގިދިނުންކަމަށް ދަންނަބޭކަލުން އިޖުމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

رسول اهللا صلّى އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ކުރިމަތިލުންވެސް ހިމެނިގެންވަނީ ސުންނަތުގެ ތެރެއިންނެވެ
  .ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައްވައިގެންނެވެގެ މުއައްޛިނުން ބަންގިދެއްވާކަމުގައިވީ اهللا عليه وسلّم 

4- حي الَةلَى الصއަދި . ކިޔާ ހިނދު ކަނާތްފަރާތަށް ބޮލާއި ކަރު އަނބުރައިލުން ع
حلَى الْفَالَحِ يފަހެ ބިލާލުގެފާނު . ކިޔާ ހިނދު ވާތްފަރާތަށް ބޮލާއި ކަރު އަނބުރައިލުން ع

މުޅިމީހާ . ދަންނައެވެ )3(.މުގައި އަބޫޖުޙައިފާ ވިދާޅުވިއެވެބަންގިދެއްވާއިރު އެގޮތަށްކަންތައްކުރައްވާކަ
  .ލުން އެއީ ސުންނަތްވެގެންވާ ގޮތެއްނޫނެވެއެނބުރި

ރުއްސުންލެއްވި ބިލާލުގެފާނު هللا މާތް. ބަންގިދޭއިރު ދެކަންފަތަށް ދެއިނގިލިލުން -5
  )4(."ދެން ބަންގިދެމެވެ. ހުރެންގެ ދެއިނގިލި އަހުރެންގެ ދެކަންފަތަށްލަމެވެފަހެ އަ. "ވިދާޅުވިއެވެ

                                                             
  .رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه )1(
    .وصححه األلباينابن خزمية  وصححهرواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه  )2(

 .رواه أمحد والبخاري ومسلم )3(

  .ححه األلباينوصرواه أبو داود وابن حباّن  )4(
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ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް. އަޑުހަރުކޮށް ބަންގިދިނުން -6
ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

ކަރި ހުއިހައްޕަން ވާދީގައިވާ ހިނދު ފަހެ ތިބާ ރަށުގައިވާ ހިނދު ނުވަތަ ބަ. "އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ބަންގިގޮވާމީހާގެ އަޑުފޯރާ ހިސާބަކުން އޭނާގެ . އަޑުހަރުކޮށް ބަންގިދޭށެވެ

އަޑުއަހާ ކޮންމެއެއްޗެއް އެއީ ޖިންނިއެއްކަމުގައިވިޔަސް އިންސާނެއްކަމުގައިވިޔަސް އަދި 
  )1(."ވަހުގައި އޭނާއަށްޓަކައި ހެކިދޭނެއެވެކޮންމެއެއްޗެއްކަމުގައިވިޔަސް ޤިޔާމަތްދު

އަދި . ކޮންމެ ދެކަލިމައެއްގެ ދެމެދަށް ހުއްޓަމުން ލަސްލަހުން ބަންގިދިނުން -7
. އެވެ حديثމިމަސްއަލާގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވަނީ ދެ . ޤަމަތްދޭއިރު ހަލުވިކޮށް ޤަމަތްދިނުން

ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ هللا މާތް ذيرمالتاإلمام ރިވާކުރައްވާފައިވަނީ  حديثއެއް 
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ارقطينالد اإلمامރިވާކުރައްވާފައިވަނީ  حديثއަނެއް . ކިބައިންނެވެ

އެކަމަކު ބައެއް އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ބައެއް . ވެސް ޟަޢީފެވެ حديثމިދެ . ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިންނެވެ
ބަންގިގޮވާއިރު ހަށިގަނޑަށް . ދަންނައެވެ. ގެންވެއެވެބަސްފުޅުތައް މިކަމާބެހޭގޮތުން ސާބިތުވެ

ވައިގެން ބަންގިގޮވުމަކީ ކަށް ދަމައި އަޑަށް ބަނޑިބަނޑިލައްތަކުލީފުދީ ދަމަންނުޖެހޭ އަކުރުތަ
  .މަކުރޫހަވެގެންވާކަމެއްކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

  
  

  ނަމާދު ޞައްޙަވުމުގެ ޝަރުޠުތައް
  

ނަމާދުކުރާ ކޮންމެމީހަކަށް . ސްކުރަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކެއްވެއެވެނަމާދުގެ ކުރިއަށް އި
އެއިން އެންމެ ޝަރުޠެއް އުނިވިޔަސް ނަމާދު . އެޝަރުޠުތައް ދެނެގަތުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

  :އެޝަރުޠުތަކަކީ. ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ
 ނަމާދުވަގުތު ވަދެއްޖެކަމަށް ބޮޑަށް .ނަމާދު ވަގުތު ވަދެއްޖެކަން އެނގުން - 1

ފަހެ ނަމާދު ވަގުތު ވަދެއްޖެކަމަށް ޔަޤީންވެއްޖެމީހާ ނުވަތަ . ފުދޭނެއެވެ ހީވުންވެސް
. ފަހެ އޭނާއަށް އެނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެއްޖެއެވެ. ވަގުތުވަދެއްޖެކަމަށް ބޮޑަށް ހީވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ

އި، އަމާނާތްތެރި ވަގުތު ވަދެއްޖެކަން އެނގޭ ބައެއްގޮތްތަކަކީ އިތުބާރުހުރިމީހަކު ޚަބަރުދިނުމާ

                                                             
  .والبخاري رواه أمحد )1(
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އަދި . މުއައްޛިނަކު ބަންގިގޮވާ އަޑުއިވުމާއި، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އިޖުތިހާދުކުރުންފަދަ ގޮތްތަކެވެ
  .މިޒަމާނުގައި ވަގުތު ބަލާ ގަޑިފަދަތަކެތިންވެސް ނަމާދުވަގުތު ވަދެއްޖެކަމުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުވާނެއެވެ

          . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް .ންބޮޑުޙަދަޘުންނާއި ކުޑަޙަދަޘުން ޠާހިރުވެހުރު - 2
 [  -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

   76  5    4  3  21  0  /      .Z  )އޭ : " މާނައީ   )٦: املائدة
ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދަށް ތެދުވާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ! އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ

އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ . އިމީހުންގެ އަތްތައް އުޅަނބޮށިތަކާހަމައަށް ދޮންނާށެވެމޫނުތަކާއި ތިޔަބަ
އަދި . އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ފައިތައް ދެތަނބިކައްޓާހަމައަށް ދޮންނާށެވެ. ބޯތަކުގައި ފެންފޮހޭށެވެ

ވި ރުއްސުންލެއްهللا އަދި މާތް." ތިޔަބައިމީހުން ޖުނުބުވެރިންކަމުގައި ވާނަމަ ފަހެ ޠާހިރުވާށެވެ
رسول ހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ޢަބްދު

صالَةً بِغيرِ طُهورٍ والَ صدقَةً من  الَ يقْبلُ اُهللا". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث
އަދި . ވެސް ނަމާދެއް ޤަބޫލެއްނުކުރައްވައެވެއެއްهللا ނުލައި  ވުޟޫއަކާ: "މާނައީ )1("غُلُولٍ

  ."ޚިޔާނަތަކާއެކު ޞަދަޤާތެއް ޤަބޫލެއްނުކުރައްވައެވެ
هللا މާތް .ޖިސްމާއި، ހެދުމާއި، ނަމާދުކުރާތަން ޙިއްސީ ނަޖިހުން ޠާހިރުވުން - 3

އަދި ކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅު : "މާނައީ )٤: املدثر(  Z¦  §  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް." ރުކުރައްވާހުށިކަމެވެޠާހި

. ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
"هنرِ مذَابِ الْقَبةَ عاملِ فَإِنَّ عوالْب نوا مهزنތިޔަބައިމީހުން ކުޑަގެފިލިން : "މާނައީ )2("ت

އަދި ." އެހެނީ ކަށްވަޅުގެ ޢާއްމު ޢަޛާބު ވާކަންކަށަވަރީ އޭގެސަބަބުންނެވެ )3(.ރައްކާތެރިވާށެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

رسول اهللا صلّى اهللا ފަހެ އެކަމާބެހޭގޮތުން . މީހަކީމެވެވާ ބޭރު )4(އަހުރެންނަކީ ވަރަށްގިނައިން މަޒްޔު
އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ . އާ ސުވާލުކުރުމަށް މީހަކަށް އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެعليه وسلّم 

ދަރިކަނބަލުންނާ އަހުރެން ކާވެނިކޮށްގެން ހުރީތީވެ އެކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކުރަން އަހުރެންނަށް 
                                                             

  .رواه اجلماعة إالّ البخاري )1(

 . يف صحيح اجلامع وصححه األلباينرواه الدارقطين وحسنه  )2(

  .އެގޮތަށް އެކަންކުރުމަކީ ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބުލިބޭ ކަމެކެވެ. އެބަހީ ގަޔަށް ބުރާގޮތަށް ކުޑަގެފިލިނުކުރާށެވެ  )3(

  .ވާނީ އެދުންވެރިކަން އުފެދޭވަގުތު ޖިންސީގުނަވަނުން އަންނަ ފެންކުލައިގެ އޮލަފެނެކެވެމަޒްޔަކީ ޝަހު )4(
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ތިބާގެ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ހެ އޭނާ ސުވާލުކުރުމުން އެކަލޭގެފާނު ފަ. ނުކެރުނީތީއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ސަމްރާގެ هللا އަދި މާތް )1(."ޖިންސީގުނަވަން ދޮވެލާފައި ވުޟޫކުރާށެވެ

އާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މީހަކު . ފާނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެ. ބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެކި
އަހުރެންގެ އަނބިމީހާގެ ގާތުގައި އަހުރެން . ލުކުރަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެސުވާ

އެއްދާންކުރާއިރު އަހުރެން ލައިގެން އޮންނަ ހެދުމާއެކު އަހުރެން ނަމާދުކުރިޔަސް ހެޔޮހެއްޔެވެ؟ 
. ތިއްޔާއެވެއެކަމަކު ހެދުމުގައި އެއްޗެއް ޖެހިފައި ނެ. އާއެކެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު 

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )2(."އޭރުން އެތަން ދޮވެލާށެވެ
އެއްދުވަހަކު އަޢުރާބީންގެ މީހަކު މިސްކިތަށް . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا  އެކަން މަނާކުރުމަށްޓަކައި މީސްތަކުން ތެދުވި ހިނދު. ކުޑަކަމުދާން ފަށައިފިއެވެ
އަދި އޭނާ ކުޑަކަމުދިޔަ . އޭނާއާ ނުބެހި އޭނާ ދޫކޮށްލާށެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم حديث

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ފޮނުއްވުނީ . ތަނަށް ފެން ބާލިދީއެއް އޮއްސައިލާށެވެ
   )3(."ބައެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ އުނދަގޫކުރާ. މީސްތަކުންނަށް ފަސޭހަކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ

"  #  $  %  &  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް .ޢައުރަ ނިވާކުރުން - 4
( 'Z   )ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ވަގުތު ! އޭ އާދަމުގެ ދަރީންނޭވެ: "މާނައީ   )٣١: األعراف

ނިވާވާވަރުގެ ފޭރާމެއް އެބަހީ ޢައުރަ. (ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ޒީނަތުގައި ހިފާހުށިކަމެވެ
  .)" ލާށެވެ

ގެ ޢައުރައެއް އޭނާގެ ދެދޮރު އެއީ އޭނާ. ދެންފަހެ ފިރިހެނާގެ ޢައުރަ ދަންނައެވެ
އަދި ފޫޅުން މައްޗާއި ކަކުލުންތިރި އެއީ . ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ ކަމުގައި ހުރިހާ

ފަހެ އޭނާގެ ފައިގެ . ވަޑައިގެންފައިވެއެވެފިރިހެނާގެ ޢައުރައެއްނޫންކަމަށްވެސް އިޖުމާޢުވެ
ފަލަމަސްގަނޑާއި ކަކޫ އެއީ އޭނާގެ ޢައުރަކަމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ އިޚްތިލާފު 

އެބޭކަލުންގެ ދަލީލުތަކުގެ . ބައެއްބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ޢައުރައެއް ނޫންކަމުގައެވެ. އުފެދިފައެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް. މެނެއެވެތެރޭގައި އަންނަނިވި ބަސްފުޅުހި

رسول اهللا صلّى ހަމަކަށަވަރުން ޚައިބަރު ފަތަޙަވީދުވަހު . "އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ . އެކަލޭގެފާނުގެ މާކަޅުވާމަސްފުޅު ކަޝްފުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم 

                                                             
  .والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رواه أمحد )1(

  .وصححه األلباينرواه أمحد وابن ماجه  )2(

 .رواه اجلماعة إالّ مسلماً )3(
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. އެބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ )1(."ޅުގެ ދޮންކަން އަހުރެންނަށް ފެނިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެމާކަޅުވާމަސްފު
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއީ ޢައުރައެއް ކަމުގައިވާނަމަ މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި 

  . ކަޝްފެއްނުކުރެއްވީހެވެ
އެބޭކަލުންގެ . އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ޢައުރައެއް ކަމަށެވެ

ރުއްސުންލެއްވި މުޙައްމަދު ބުނު هللا މާތް. ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ބަސްފުޅު ހިމެނެއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه އެއްދުވަހަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޖަޙްޝުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

މާކަޅުވާމަސް އޭރު މަޢުމަރުގެ ދެ. ވަޑައިގަތެވެ މަޢުމަރެވެ ކިޔުނު ޞަޙާބީބޭކަލެއްގެ ކައިރިން وسلّم
އޭ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث މަޢުމަރަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ . ކަޝްފުވެފައެވެ ވަނީ

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މާކަޅުވާމަހަކީ . ތިބާގެ ދެމާކަޅުވާމަސް ނިވައިކުރާށެވެ! މަޢުމަރެވެ
    )2(."ޢައުރައެކެވެ

ފަހެ އެންމެ ރައްކާތެރި . ށް ބަޔާންވެ އެދިޔައީ މިމަސްއަލައިގެ އިޚްތިލާފެވެކުރުގޮތަކަ
رسول اهللا صلّى اهللا އެހެނީ . ގޮތަކީ އަދި އެންމެ ފަރުވާތެރި ގޮތަކީ ފަލަމަސްގަނޑު ނިވައިކުރުމެވެ

ޙާލަތަކީ  އެކަލޭގެފާނުގެ ޢާއްމު. ގެ މާކަޅުވާމަސްފުޅު ކަޝްފުވެފައިވަނީ މަދުފަހަރެއްގައެވެعليه وسلّم 
  .ނިވައިކުރެއްވުމެވެ

ފިރިހެނާ އޭނާގެ އަތުގައި ފޭރާންހުރެ އޭނާގެ ދެކޮނޑު ކަޝްފުކޮށްގެން . ދަންނައެވެ
އެއީ އޭނާގެ ޢައުރަކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް . ނަމާދުކުރުންވަނީ ޝަރީޢަތުގައި މަނާކުރައްވާފައެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް. މެއެވެ
أَحدكُم  الَ يصلِّ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثހަމަކަށަވަރުން . ވިދާޅުވިއެވެ

يف داحبِ الْوالثَّو، سلَي ش هنم هيبكنلَى معތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް : "މާނައީ ) 3("ٌءي
އޭނާގެ ދެކޮނޑުގައި އެއިން މިންވަރެއް ނުވާޙާލު  ) ހަމައެކަނި ތިރީފޭރާމުގައި(މުގައި އެއްފޭރާ

     ."ނަމާދުނުކުރާހުށިކަމެވެ

އޭނާގެ މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ފިޔަވައި އޭނާގެ . ދެން އަންހެނާގެ ޢައުރަ ދަންނައެވެ
. މާޢުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެދަންނަބޭކަލުން އިޖު ރައެއްކަމަށް އުއްމަތުގެ ހުރިހާމުޅިހަށިގަނޑަކީ ޢައު

އޭނާގެ މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ޢައުރައަކަށް ވުމާމެދު އިހުގެ ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައާއި ފަހުގެ 
އެއިޚްތިލާފު މިފޮތުގައި ބަޔާންކުރާކަށް . ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައި ވަނީ އިޚްތިލާފު އުފެދިފައެވެ

                                                             
 .والبخاري رواه أمحد )1(

 .  يف صحيح اجلامع وصححه األلباينخاري يف تارخيه وعلّقه يف صحيحه رواه أمحد واحلاكم والب )2(

  .رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي )3(
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ދެއަތްތިލަ ފިޔަވައި މުޅިހަށިގަނޑު  ފަހެ ނަމާދުގައި އޭނާ މޫނާ. ގަސްތެއްނުކުރަމެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ނިވައިކުރަންޖެހޭނެއެވެ
الَ يقْبلُ ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثހަމަކަށަވަރުން . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

ބުރުގާއާއެކު މެނުވީ ބާލިޣުވެފައިވާ އަންހެނެއްގެ ނަމާދު : "މާނައީ   )1(" بِخمارٍصالَةَ حائضٍ إِالَّ اُهللا
  ."ޤަބޫލެއްނުކުރައްވާނެއެވެهللا 

ހަމައެކަނި ނަމާދުގައި . ދެންފަހެ ނަމާދުގައި ފިރިހެނާގެ ބޯނިވާކުރުމާމެދު ދަންނައެވެ
رسول اهللا صلّى ފަހެ . އެއްނުވެއެވެބޯނިވައިކުރުމަށް އެއްވެސް ޞައްޙަދަލީލެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފަ

އަދި އެއީ . ހުންނަވާ ޢާއްމު ޙާލަތަކީ އިސްތަށިފުޅު ނިވައިކުރައްވައިގެން ހުންނެވުމެވެاهللا عليه وسلّم 
ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ފިރިހެނާ އަބަދުވެސް ބޯނިވައިކޮށްގެން . އެކަލޭގެފާނުގެ އާދަފުޅެކެވެ
  .ތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެހުރުމަކީ އޭނާގެ މުރުއްވަތް

y  x  w  ]   . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް .ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލުން - 5

 ¤£  ¢ ¡ � ~ } |{ zZ  )ފަހެ : "މާނައީ  )١٤٤: البقرة
އަދި ތިޔަބައިމީހުން . ކަލޭގެފާނު ކުރިމަތިލައްވާށެވެ) ނަމާދުގައި(މަސްޖިދުލްޙަރާމާ ދިމާއަށް 

ރުއްސުންލެއްވި ބަރާއު ބުނު هللا މާތް." ދިމާއަށް ކުރިމަތިލާށެވެ) ޙަރަމްފުޅާ(މެތަނެއްގައި އެ ވީކޮން
އާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޢާޒިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ދެން . ން ނަމާދުކުރީމުއެވެއެކުގައި ސޯޅަމަހު ނުވަތަ ސަތާރަމަހު ބައިތުލްމަޤުދިސާ ދިމާއަށް އަހުރެމެ
   )2(."އެއަށް ފަހުގައި ކަޢުބާއާ ދިމާއަށް އަހުރެމެން އެނބުރިއްޖައީމުއެވެ

ތިލާންޖެހޭނީ ސީދާ ކަޢުބާއާ ފަހެ ކަޢުބާ ފެންނަގޮތަށް ތިބެ ނަމާދުކުރާމީހުން ކުރިމަ
ބަހީ މައްކާއާ އެ. ރާތަށެވެއެހެން ޤައުމުތަކުގެ މީސްތަކުން ކުރިމަތިލާނީ ކަޢުބާވީ ފަ. ށެވެދިމާއަ
އެއްވެސް هللا އަދި މާތް. ފަހެ އެއީ އެބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނެ މިންވަރެވެ. ށެވެދިމާއަ

  .އަޅަކަށް އެއަޅަކަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ މިންވަރަކަށް މެނުވީ ތަކުލީފެއް ނުޖައްސަވައެވެ
  :އެޙާލަތްތަކަކީ .ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލުން މާފުވެގެންވާ ޙާލަތްތަކެއްވެއެވެ. ދަންނައެވެ

ފަހެ ސަވާރީއެއްގެ މަތީ . ސަވާރީއެއްގެ މަތީ ސުންނަތްނަމާދުކުރާ ހިނދު -1
ދެން ސަވާރީ . ސުންނަތް ނަމާދެއްކުރާނަމަ ނަމާދު ފަށާނީ ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައިގެންނެވެ

އިރު ސަވާރީ މަތީ ނަމާދުކުރާ. ކޮންމެފަރާތަކަށް އެނބުރުނު ކަމުގައިވިޔަސް މައްސަލައެއްނެތެވެ
                                                             

   .وصححه األلباينحديث حسن : رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزمية واحلاكم وقال الترمذي )1(

  .رواه مسلم )2(
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އަދި . އެބަހީ ރުކޫޢަށް ދާންވުމުން ކުޑަކޮށް ލެނބިލާނީއެވެ. ރުކޫޢާއި ސަޖިދަކުރާނީ އިޝާރާތުންނެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާމިރު ބުނު هللا މާތް. ސަޖިދަކުރާއިރު ރުކޫޢަށްވުރެ ބޮޑަށް ލެނބިލަންވާނެއެވެ

هللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول ا. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަބީޢާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
އަދި ސަވާރީ . މެވެމާދުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން ދުށީއެކަލޭގެފާނުގެ ސަވާރީކޮޅުމަތީ ނަ

   )1(."އެކަލޭގެފާނާގެން އެކިދިމަދިމާއަށް އެނބުރެއެވެ
ފަހެ ހަނގުރާމައިގެ . ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ހަނގުރާމަ ގަދަވެގެންދާވަގުތު -2

މަޝްޣޫލުވެއްޖެނަމަ ދުޝްމިނުން އަރައިގެންފާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެނަމަ  މައިދާނުގައި ނަމާދާ
އެއީ . ކަށް ނަމާދުކުރާނީއެވެއަސަވާރީ މަތީގައާއި، ހިނގަމުންނާއި، ދުވަމުން އެވަގުތު ހުރެވުނު ދިމާ

هللا މާތް. ފަރުޟުނަމާދެއް ކަމުގައިވިޔަސް އަދި ސުންނަތްނަމާދެއް ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ
ފަހެ : "މާނައީ  )٢٣٩: البقرة(  Z*  +  ,  -   ./  ] . ވާފައިވެއެވެވަޙީކުރައް

ހިނގަމުން ) ނަމާދުކުރާނީ(ބިރުގެންފިނަމަ ފަހެ ) ދުޝްމިނުން އަރައިގެންފާނެކަމަށް(ތިޔަބައިމީހުން 
  ."ނުވަތަ ސަވާރުވެގެންނެވެ

ގޮތެއް ނެތް  ބަލިމީހާއާއި މަޖުބޫރުވެފައިވާމީހާ ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ އެއްވެސް -3
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ހިނދު

وا منه ما إِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْت". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث. ވިދާޅުވިއެވެ
طَعتـاسمފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކަމަކަށް އަމުރުކުރައްވައިފިނަމަ ފަހެ ތިމަންކަލޭގެ: "މާނައީ   )2("ت

  ."ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވެގެންވީ މިންވަރަކުން އެކަމެއްކުރާށެވެ
  
  

  ނަމާދުގެ ފަރުޟުތައް ނުވަތަ ރުކުންތައް
  

ޝަރުޢީގޮތުން ނަމާދުގެ ޙަޤީޤަތް ވުޖޫދަށްގެނައުމަށްޓަކައި އެނަމާދަށް ފަރުޟުތަކެއް 
އެއިން އެންމެ ފަރުޟެއް ނުވަތަ އެންމެ ރުކުނެއް . ރުކުންތަކެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހެއެވެ ނުވަތަ

އެފަރުޟުތަކުގެ ނުވަތަ ރުކުންތަކުގެ . އުނިވިޔަސް ޝަރުޢީގޮތުން ނަމާދެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ
  .ބަޔާން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

                                                             
 .اري ومسلمرواه البخ )1(

 .رواه البخاري ومسلم )2(
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އަށް هللاސްތުކޮށް އެކަން އެބަހީ ކުރަންއުޅޭ އަޅުކަމުގެ ގަ .ނިޔަތްގަތުން - 1

    o  n   m  l  k  j  i  hZ  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. ޚާލިޞްކުރުމެވެ
އަށް އަޅުކަން ޚާލިޞްކުރާޙާލު އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމަށް މެނުވީ هللاއަދި : "މާނައީ  )٥: البينة(

ންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރުއްސުهللا އަދި މާތް." އެބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރެވިގެންނުވެއެވެ
ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

ޢަމަލުތައް : "މާނައީ )1("امرِئٍ ما نوى إِنما اَألعمالُ بِالنيات، وإِنما لكُلِّ". އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ
އަދި ކޮންމެމީހަކަށްވެސް ވަނީ އޭނާ ނިޔަތްގަތް . ވާކަންކަށަވަރީ ނިޔަތްތަކަކުންނެވެ) އްޙަޞަ(

ރަތުގައި ހިމެނިގެންދާނީ އޭނާ ގެ ޙަޟްهللاރާކޮންމެ އަޅުކަމެއްވެސް އެބަހީ އޭނާ ކު." ކަމެކެވެ
  .ނިޔަތްގަތް ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ

. މަޙައްލަކީ ހިތެވެ ފަހެ ނިޔަތުގެ. ދެންފަހެ ނިޔަތުގެ މަޙައްލު ދަންނައެވެ
ނުވަތަ ކަމެއްކުރުމަށް . ގެ މާނައަކީ ކަމެއްކުރުމަށް ގަސްތުކުރުމެވެة يـلنِّاޢަރަބިބަހުގައި 
ނިޔަތަކީ ކަމެއްކުރުމަށް . "ވިދާޅުވިއެވެ  - رمحه اهللا - عالّمة ابن القيم. ޢަޒުމްކުރުމެވެ
ދުލަކާ އެއްވެސް . އޭގެ މަޙައްލަކީ ހިތެވެ އަދި. އަދި ކަމެއްކުރުމަށް ޢަޒުމްކުރުމެވެ. ގަސްތުކުރުމެވެ

ކިބަފުޅުންވެސް އަދި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެހެންކަމުން . ގުޅުމެއް ނުވެއެވެ
އަޞްޙާބުބޭކަލެއްގެ ކިބަފުޅުންވެސް ނިޔަތުގެގޮތުން ދުލުންކިއުމަށް އެއްވެސް ލަފްޒެއް ވާރިދުވެގެން 

ފަށާއިރުގައާއި ނަމާދުކުރަންފަށާއިރު ނިޔަތުގެ ގޮތުން ކިޔުމަށް ފަހެ ވުޟޫކުރަން. އައިސްފައެއްނުވެއެވެ
ހެދިފައިއެވާ ޢިބާރާތްތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަސްވާހުގައި ޖެހިފައިތިބޭ މީހުންނަށް ޝައިޠާނާ ޖަހައިފައިވާ 

އެބައިމީހުން އަޅުކަމެއްފަށަންއުޅޭ ހިނދު ނިޔަތްކިޔުއްވަން އޭނާ އެބައިމީހުން . މަޅިއެކެވެ
އެބަހީ ނިޔަތް ޞައްޙަކުރުމަށް . އަދި އެކަމުގައި އެބައިމީހުންނަށް ތަކުލީފުދެއެވެ. އެވެހުއްޓުވަ

ފަހެ އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއްމީހުން ނިޔަތް . އެތައްމަސައްކަތެއްކުރުވަން ޖައްސައެވެ
ކަތްކުރާތަން ޞައްޙަކުރުމަށްޓަކައި އެތައްފަހަރަކު ލަފްޒު ތަކުރާރުކޮށް ރަނގަޅުލަފްޒެއް ކިޔޭތޯ މަސައް

   )2(."އަދި އެއީ ނަމާދާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްހުރިކަމެއްނޫނެވެ. ތިބާއަށް ފެންނާނެއެވެ
އެއްވެސް އަޅުކަމަކަށް އުނިއިތުރުކުރުމަކީ އެއްވެސް . ފަހެ ނަމާދަކީ އަޅުކަމެކެވެ
ހީ ޝަރުޢީ އެބަ. އަޅުކަމުގެ އަޞްލަކީ ޙަރާމްވެގެންވުމެވެ. އަޅަކަށް ހުއްދަވެގެންވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ

އަދި މުޢާމަލާތް މިއާ . ދަލީލެއްނެތި އެއްވެސް ކަމެއް އަޅުކަމެއްގެގޮތުން ކުރުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ
                                                             

  .رواه البخاري )1(

 .إغاثة اللّهفان البن قيم )2(
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އެބަހީ ޝަރުޢީދަލީލަކާއެކު . ފަހެ މުޢާމަލާތުގެ އަޞްލަކީ ޙަލާލުވެގެންވުމެވެ. ޚިލާފުވެގެންވެއެވެ
  .މެނުވީ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ޙަރާމެއްނުވާނެއެވެ

އެބަހީ ނަމާދު ފަށާއިރު ހަށަންބަންނަމުން  .ންތަކުބީރުކިޔުންހަށަންބަ - 2
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ކިޔާތަކުބީރެވެ
مفْتاح الصالَة ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثހަމަކަށަވަރުން . ވިދާޅުވިއެވެ

. ނަމާދުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ވުޟޫއެވެ: "މާނައީ   )1("وتحليلُها التسليم ،وتحرِميها التكْبِري ،طُّهورال
ނަމާދުގެ ތެރޭގައި ކުރުން ޙަރާމްކޮށްދެނީ ) ވާހަކަދެއްކުމާއި ކެއިންބުއިންފަދަ ކަންތައްތައް(އަދި 

ނުވަތަ ނަމާދުގެ . ޙަލާލުކޮށްދެނީ ސަލާމެވެ) އްއެކަންތައްތަ(އަދި ނަމާދުން ބޭރުގައި . ތަކުބީރެވެ
އަދި ނަމާދުގެ ޙުރުމަތްތެރިކަމުގެ ތެރެއިން . ޙުރުމަތްތެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްދައިދެނީ ތަކުބީރެވެ

ދީގެ ކިބައިން ސުންލެއްވި އަބޫޙުމައިދު އައްސާޢިރުއްهللا އަދި މާތް." ނެރެދެނީ ސަލާމެވެ
ނަމާދުކުރައްވަން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "ޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

އޭ اَُهللا أَكْبر ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ރީތިކޮށް ސީދާވެވަޑައިގެން ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައި 
   )2(."ވިދާޅުވެއެވެ

هللا މާތް .ކޮޅަށްހުރުން) ފަރުޟުނަމާދުގައި(ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ  - 3

      Z!  "  #  $  %  &  '   )  ] . ވެވަޙީކުރައްވާފައިވެއެ
އަދި ޚާއްޞަކޮށް . ނަމާދުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިވާށެވެ: "މާނައީ )٢٣٨: البقرة(

  ." އަށްޓަކައި ތެދުވާށެވެهللاވެގެންވާޙާލު އަދި ކިޔަމަންތެރި. ރައްކާތެރިވާށެވެ )3(މެދުނަމާދަށް
هللا މާތް. ދުކުރާނީ އިށީނދެއިނދެގެންނެވެފަހެ ކޮޅަށް ހުރުމަށް ކުޅަދާނަނުވާނަމަ ނަމާ

 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث ރުއްސުންލެއްވި ޢިމްރާނު ބުނު ޙުޞައިނަށް 

                                                             
  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه  )1(
   .وصححه األلباينابن خزمية وابن حباّن  وصححه رواه ابن ماجه )2(

ގިނަޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ . ރިންގެ މެދުގައިވަނީ އިޚުތިލާފު އުފެދިފައެވެނަމާދަކީ ކޮންނަމާދެއް ކަމާމެދު ޢިލްމުވެމެދު )3(
ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް. އަދި ރާޖިޙުވެގެންވަނީވެސް އެއީ ޢަޞުރުނަމާދުކަމަށެވެ. ޢަޞުރުނަމާދުކަމަށެވެ

 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث ހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު  އަޙުޒާބު. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
) މުޝްރިކުން(އެބައިމީހުން : "މާނައީ) رواه أمحد ومسلم(" قُبورهم وبيوتهم ناراً مَأل اُهللا ،صالَة الْعصرِ ،شغلُونا عن صالَة الْوسطَى"

هللا އެބައިމީހުންގެ ކަށްވަޅުތަކާއި އެބައިމީހުންގެ ގެތަށް އަލިފާނުން . ރުނަމާދުން އަހުރެމެން ޣާފިލުކޮށްފިއެވެމެދުނަމާދުކަމުގައިވާ ޢަޞު
  !" ފުރުއްވާށިއެވެ
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ކޮޅަށްހުރެގެން : "މާނައީ   )1("صلِّ قَائما، فَإِنْ لَم تستطع فَقَاعدا، فَإِنْ لَم تستطع فَعلَى جنبٍ"
ތިބާއަށް ކުޅަދާނަވެގެންނުވާނަމަ އިށީނދެއިނދެގެން ) ކޮޅަށްހުރުމަށް(ފަހެ . ކުރާށެވެނަމާދު

ތިބާއަށް ކުޅަދާނަވެގެންނުވާނަމަ އެއްއަރިމައްޗަށް ) އިށީނދެއިނުމަށް(ފަހެ . ނަމާދުކުރާށެވެ
  ."އޮށޯވެއޮވެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ

ކޮޅަށްހުރުމަށް  ސުންނަތްނަމާދުގައި. ދެންފަހެ ސުންނަތްނަމާދު ދަންނައެވެ
އެކަމަކު ސަވާބުގެ ގޮތުން . ކުޅަދާނަވެގެންވުމާއެކުވެސް އިށީނދެއިނދެގެން ނަމާދުކުރުން ހުއްދައެވެ

. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. އެއްވަރެއްނުވާނެއެވެ
ފުޅުކުރެއްވިކަމަށް އަހުރެންނަށް لّم حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وس. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

އިށީނދެއިނދެގެން : "މާނައީ  )2("صالَةُ الرجلِ قَاعدا نِصف الصالَة". ޚަބަރުލިބުނެވެ
އެބަހީ އޭނާއަށް ލިބޭނީ ކޮޅަށްހުރެގެން . ގެ ނަމާދަކީ ނަމާދުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައެވެހާނަމާދުކުރާމީ

  ."ދެބައިކުޅައެއްބައެވެނަމާދުކުރީމާ ލިބޭ އަޖުރުގެ 
އެއީ ފަރުޟުނަމާދެއްވިޔަސް  .ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި ފާތިޙާ ސޫރަތް ކިޔެވުން - 4

މިކަމާބެހޭގޮތުން ވަރަށްގިނަ ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅުތައް ވާރިދުވެގެން . ސުންނަތްނަމާދެއްވިޔަސް މެއެވެ
  .ވެއޭގެތެރެއިން އަންނަނިވި ޙަދީޘްފުޅުތައް ހިމެނެއެ. އައިސްފައިވެއެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عباَدة بن صاَمتރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
الَ صالَةَ لمن لَم " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث ހަމަކަށަވަރުން . ވިދާޅުވިއެވެ

އެބަހީ . ނުކިޔަވައިފިމީހާއަށް ނަމާދެއް ނުވެއެވެފާތިޙާ ސޫރަތް : "މާނައީ  )3("يقْرأْ بِفَاتحة الْكتابِ
  ."އޭނާގެ ނަމާދު ޞައްޙައެއްނުވާނެއެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް
 هاَيف أُرقْي الَ ةٌالَص ئزِجت الَ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ

  ."ފާތިޙާ ސޫރަތް އެނަމާދެއްގައި ނުކިޔެވޭނަމާދެއް ފުދިގެންނުވެއެވެ: "މާނައީ )4("بِتاَالك ةحتفاَبِ
  

                                                             
 .رواه البخاري )1(

 .رواه مسلم   )2(

  .رواه اجلماعة )3(
       .وصححه األلباينرواه ابن خزمية وابن حباّن  )4(
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އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް
އާނުން  ފަސޭހަ މިންވަރެއް  ކިޔެވުމަށް  ނަމާދުގައި ފާތިޙާސޫރަތް ކިޔެވުމަށާއި ޤުރު. "ވިދާޅުވިއެވެ

   )1(."އަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރެވިގެންވެއެވެ

މިއީ ނަމްލު ސޫރަތުގެ   Z!     "  #  $   ]: ބިސްމިއާމެދު ތަޙުޤީޤީ ނަޒަރެއް
 ފަހެ ހުރިހާ. އިގެންފައިވެއެވެޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑަ އާޔަތެއްގެ ބައެއްކަމަށް ހުރިހާ

. އާޔަތެއްކަމަށް ވުމާއި ނުވުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ ސޫރަތެއްގެ
. ސޫރަތެއްގެ އާޔަތެއްކަމަށެވެ ތައުބާ ސޫރަތް ފިޔަވައި ހުރިހާ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ

އަދި ބައެއް . ށެވެއަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ އެއްވެސް ސޫރަތެއްގެ އާޔަތެއް ނޫންކަމަ
އަދި ބައެއް . ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ހަމައެކަނި ފާތިޙާ ސޫރަތުގެ އާޔަތެއްކަމަށެވެ

ކާތް އެއާޔަތް ބާވައިލެއްވިފައިވަނީ ބަރަ. ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ މުސްތަޤިއްލު އާޔަތެއްކަމަށެވެ
ހެ ޢިލްމުވެރިން ރާޖިޙުކުރައްވާފައިވަނީ ފަ. ޙާޞިލުކުރުމަށާއި ސޫރަތްތައް ވަކިކުރުމަށްޓަކައެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا އޭގެ ދަލީލަކީ މާތް. އެބަހީ އެއީ މުސްތަޤިއްލު އާޔަތެކެވެ. މިރައުޔެވެ
رسول اهللا . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ޤުދުސީ ޙަދީޘްފުޅެވެ

ގެ هللاއާއި ތިމަންهللاތިމަން. "ވަޙީކުރެއްވިއެވެهللا މާތް. އެވެފުޅުކުރެއްވިصلّى اهللا عليه وسلّم حديث 
ގެ އަޅާއަށްވަނީ އޭނާ هللاއަދި ތިމަން. އަޅާއާދެމެދު ނަމާދު ދެބަޔަކަށް ބައްސަވައިފީމެވެ

. ވަޙީކުރައްވައެވެهللا   ކިޔާ ހިނދު  Z  رب الْعالَمني ِهللاالْحمد   ]ފަހެ އަޅާ . އެދެފިއެއްޗެކެވެ

هللا ކިޔާ ހިނދު  Z  الرحٰمنِ الرحيمِ   ]އަދި . އަށް ޙަމްދުކޮށްފިއެވެهللاންގެ އަޅާ ތިމަهللاތިމަން

ކިޔާ  Zينِمالك يومِ الدّ ]އަދި . އަށް ސަނާކިޔައިފިއެވެهللاގެ އަޅާ ތިމަންهللاތިމަން. ވަޙީކުރައްވައެވެ

نعبد وإِياك إِياك  ]އަދި . މާތްކޮށްފިއެވެهللا ގެ އަޅާ ތިމަންهللاތިމަން. ވަޙީކުރައްވައެވެهللا ހިނދު 
نيعتسن  Z  ުގެ އަޅާއާ ދެމެދުގައިވާ هللاއާ ތިމަންهللاމިއީ ތިމަން. ވަޙީކުރައްވައެވެهللا ކިޔާ ހިނދ

راطَ الْمستقيم اهدنا الصّ ]އަދި . ގެ އަޅާއަށްވަނީ އޭނާ އެދެފި އެއްޗެކެވެهللاއަދި ތިމަން. ކަމެކެވެ
. ވަޙީކުރައްވައެވެهللا ކިޔާ ހިނދު  Zنيلّآضوبِ علَيهِم والَ الضيرِ الْمغصراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَ

 )2(."ގެ އަޅާއަށްވަނީ އޭނާ އެދުނު އެއްޗެކެވެهللاއަދި ތިމަން. ގެ އަޅާއަށެވެهللاމިއީ ތިމަން
                                                             

 .لباينوصححه األرواه أبو داود  )1(

  .رواه مسلم وأصحاب السنن )2(
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ބިސްމިއަކީ . ބިސްމިއަކުންނޫނެވެ. ފައްޓަވާފައިއެވަނީ އަލްޙަމްދުންނެވެهللا މިޙަދީޘްފުޅުގައި މާތް
  .ފެއްޓެވީހީ ބިސްމިންނެވެهللا ތިޙާ ސޫރަތުގެ އާޔަތަކަށްވީނަމަ މާތްފާ

ދެންފަހެ ޖަހުރީނަމާދުތަކުގައި ބިސްމި ޖަހުރުކޮށްކިއުމާއި ސިއްރުންކިއުމާ ބެހޭގޮތުން 
ބައެއް . މިމަސްއަލާގައިވެސް ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިލާފުއުފެދިފައެވެ. ދަންނައެވެ

ވަނީ އަލްޙަމްދުގެ ކުރިންވެސް އަދި އަލްޙަމްދުގެ ފަހުންކިޔަވާ ސޫރަތުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައި
އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ  )1(.ކުރިންވެސް ސޫރަތްފަށާނަމަ ބިސްމި ޖަހުރުކޮށް ކިއުމަށެވެ

އެހެން ސޫރަތްތަކުގައި ސިއްރުން . ހަމައެކަނި އަލްޙަމްދުގެ ކުރިން ބިސްމި ޖަހުރުކޮށް ކިއުމަށެވެ
  . ތަނެއްގައި ސިއްރުންކިއުމަށެވެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ހުރިހާއަދި ބައެއް . ކިއުމަށެވެ

ބިސްމި ބާރަށްކިއުމަށް ޞަރީޙަކޮށް އައިސްފައިވާ އެއްވެސް ޙަދީޘެއް . ދަންނައެވެ
އަދި ޞައްޙަ ޙަދީޘެއް އައިސްފައިވާނަމަ . ޞައްޙަކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެފައެއް ނުވެއެވެ

ބިސްމި ސިއްރުން ކިއުމަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ . ބިސްމި ބާރަށްކިއުމަށް ޞަރީޙައެއްނޫނެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް. އެތައް ބަސްފުޅެއް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

وخلْف  ،مى اهللا عليه وسلّصلّ صلَّيت خلْف رسولِ اِهللا". އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
رسول اهللا : "މާނައީ )2(")الرحٰمنِ الرحيمِ بِسمِ اِهللا( ِـوكَانوا الَ يجهرونَ ب ،أَبِى بكْرٍ وعمر وعثْمانَ
ގެ ފަހަތްޕުޅުގައާއި، އަބޫބަކުރާއި، ޢުމަރާއި، ޢުޘްމާނާއި މިއެންމެބޭކަލުންގެ صلّى اهللا عليه وسلّم 

  ." އެބޭކަލުން ބިސްމި ބާރަކަށް ނުކިއުއްވަތެވެ. ތްޕުޅުގައި އަހުރެން ނަމާދުކުރީމެވެފަހަ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  - رمحه اهللا - عالّمة ابن القيم

އަދި ގިނަފަހަރު އެކަލޭގެފާނު ބިސްމި . ބައެއްފަހަރު ބާރަށް ބިސްމި ކިއުއްވާކަމުގައިވިއެވެ
   )3(."އުއްވާފައިވަނީ ސިއްރުންނެވެކި

ބިސްމި ބާރަށް ކިއުމަށް . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ -  رمحه اهللا -  شيخ اإلسالم ابن تيميةއަދި 
 ތްކަމަށް ޙަދީޘްޢިލްމުގެ ހުރިހާޞަރީޙަކޮށް އެއްވެސް ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައި ނެ

ދާއި، އިމާމު ތިރުމިޛީއާއި، ދި އިމާމު އަބޫދާވޫއަ. ފައިވެއެވެދަންނަބޭކަލުން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެން
އިމާމު ނަސާއީފަދަ ސުނަނުގެ އެއްވެސް އަހުލުވެރިއަކު ބިސްމި ބާރަށް ކިއުމަށް އެއްވެސް ޞަރީޙަ 

ބިސްމި ބާރަށް ކިއުމަށް ޞަރީޙަކޮށް ! އަދި ކިއެއްތަ. ޙަދީޘެއް ރިވާއެއް ނުކުރައްވަތެވެ
އިމާމު ޘަޢުލަބީއާއި އިމާމު މާވަރުދީފަދަ ބޭކަލުން . ވެއައިސްފައިވަނީ މައުޟޫޢު ޙަދީޘްތަކުގައެ

                                                             

 .އަދި ޖަހުރުކޮށް ކިޔެވުމަކީ ބާރަށްކިޔެވުމެވެ. ޖަހުރީ ނަމާދުތަކަކީ ބާރަށްކިޔަވާ ނަމާދުތަކެވެ )1(

   .رواه أمحد ومسلم والنسائي وابن حباّن )2(

 .البن القيم" زاد املعاد يف هدي خري العباد" )3(
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އަދި މައުޟޫޢު ޙަދީޘްތަކާއި . އެބޭކަލުންގެ ތަފްސީރުތަކުގައި އެޙަދީޘްތައް ރިވާކޮށްފައިވެއެވެ
އެހެންޙަދީޘްތަކާ ދެމެދު ފަރަޤުކުރަން ނުދަންނަ ފިޤުހުވެރިން އެބައިމީހުންގެ ފޮތްތަކުގައި އެޙަދީޘްތައް 

   )1(."އެވެރިވާކޮށްފައިވެ
.    އެހެންކަމުން މިމަސްއަލާގައި ރާޖިޙުވެގެންވާގޮތަކީ ބިސްމި ސިއްރުންކިއުމެވެ

  .واهللا أعلم
ކޮންމެ  .ޤުރުއާނުގެ އެންމެ ސޫރަތެއްވެސް ހިތުދަސްނޫންމީހާ ކަންތައްކުރަންޖެހޭ ގޮތް

. ކުރަންޖެހޭނެއެވެމުސްލިމަކުވެސް  މަދުވެގެން އޭނާއަށް ނަމާދުކޮށްލެވޭ މިންވަރަށް ޤުރުއާން ދަސް
އޭނާ އެހެން ފަންނުތަކުގެ އެއްޗެހި ދަސްކުރަން މަސައްކަތްކުރާއިރު ޤުރުއާން ދަސްކުރަން 

ވެ؟ ފަހެ އަލަށް އިސްލާމްވާމީހާ އޭނާއަށް ޤުރުއާނުން މިންވަރެއް ޔެމަސައްކަތްނުކުރަންވީ ކީއްވެހެއް
ން މަސައްކަތް ކުރުމާއެކުވެސް އަދި ޤުރުއާން ދަސްކުރަ. ދަސްވަންދެން ޢުޛުރުވެރިވެގެންވެއެވެ

މިފަދަ މީހަކަށް ޤުރުއާނުން އެއްވެސް މިންވަރެއް . ޤުރުއާން ދަސްނުވާމީހާ ޢުޛުރުވެރިވެގެންވެއެވެ
هللا އަލްޙަމްދު ސޫރަތްވެސް ނޭނގޭނަމަ ކަންތައްކުރާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ މާތް! އަދިކިއެއްތަ

رسول اهللا . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ންވެއެވެގެ ކިބައިން ރިވާވެގެ رِفاعة بن رافعރުއްސުންލެއްވި 
إِنْ ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ދެން . މީހަކަށް ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދެއްވިއެވެصلّى اهللا عليه وسلّم 

ބާގެ ހިތުގައި ތި: " މާނައީ )2("ثُم اركَع ،وكَبره وهلِّلْه وإِالَّ فَاحمد اَهللا ،كَانَ معك قُرآنٌ فَاقْرأْ
 دمحاَلْއަދި އެއްވެސް މިންވަރެއް ނުވާނަމަ . ކިޔަވާށެވެ) ނަމާދުގައި(ޤުރުއާނުގެ މިންވަރެއްވާނަމަ 

الَإِٰلِهللا ،رإِالَّ اُهللا، اُهللا أَكْب ދެން ރުކޫޢަށް ދާށެވެ. ކިޔާށެވެ ه".  
ލްމުވެރިން ޢި ނަމާދުގެ ފަރުޟެއްކަމަށް ހުރިހާރުކޫޢުކުރުމަކީ  .ރުކޫޢުކުރުން - 5

އެކަލާނގެ . ގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅަށް ބިނާކޮށެވެهللاއެއީ މާތް. އިޖުމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ
l  k   j  i  h  g  f  e  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

o n mZ  )އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ: "މާނައީ  )٧٧: احلج !
އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް . ރާށެވެއަދި ސަޖިދަކު. ތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢުކުރާށެވެ

  ."އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކާމިޔާބުލިބުމަށްޓަކައެވެ. އަދި ހެޔޮކަންތައްކުރާށެވެ. އަޅުކަންކުރާށެވެ
ފަހެ މީހާ ކަކުލުގައި އަތްވިއްދައިލެވޭވަރަށް ލެނބިލުމާއެކު ދެކަކުލުގައި އަތްވިއްދުމުން 

އެކަމަކު ރުކޫޢު ފުރިހަމަވާނީ ރީތިކޮށް ލެނބި، ބުރަކަށި . އަދާވާނެއެވެ ރުކޫޢުގެ ވާޖިބު މިންވަރު
                                                             

 .دار الوفاء ٢٢/٤١٥. ن تيميةجمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم اب )1(

   .وصححه األلباينرواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي  )2(
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ސީދާކޮށް، އަދި ބޯ ބުރަކަށްޓާ އެއްވަރުކޮށް ދެއަތުގެ އިނގިލިތައް ފޭކޮށް ދެކަކުލުގައި 
هللا މާތް. ފަހެ ރުކޫޢު ފުރިހަމަނުވާހައިހިނދަކު ނަމާދު ފުރިހަމައެއްނުވާނެއެވެ. ވިއްދުމުންނެވެ
رسول اهللا صلّى . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫޤަތާދާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ރުއްސުންލެއްވި

 يا رسولَ اِهللا :قَالُوا" يسرِق من صالَته يسوأُ الناسِ سرِقَةً الَّذأَ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم حديث 
الَ يقيم صلْبه فى الركُوعِ " :أَو قَالَ. "تم ركُوعها والَ سجودهاالَ ي" :وكَيف يسرِق من صالَته قَالَ

ودجالسމީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުބައި ވައްކަމެއްކުރާމީހަކީ އޭނާގެ ނަމާދުން : "މާނައީ )1("و
ން އޭނާ ވައްކަންކުރާނީ އޭނާގެ ނަމާދު. އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ." ވައްކަންކުރާމީހާއެވެ

އެއީ ނަމާދުގެ ރުކޫޢާއި ސަޖިދަ އޭނާ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު 
." ރުކޫޢުގައާއި ސަޖިދާގައި އޭނާގެ ބުރަކަށި އޭނާ ތެދުނުކުރުމެވެ"ނުވަތަ ." ފުރިހަމަ ނުކުރުމެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ މަސްޢޫދުގެ ކިބައިންهللا އަދި މާތް
يقيم فيها  ةٌ الَتجزِئ صالَ الَ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  ހަމަކަށަވަރުން

ودجالسكُوعِ وي الرف هلْبلُ صجދާގައި މީހާ އޭނާގެ ބުރަކަށި ރުކޫޢުގައާއި ސަޖި: "މާނައީ  )2("الر
  ."ސީދާނުކުރާ ނަމާދެއް ފުދިގެންނުވެއެވެ

ހަށިގަނޑުގެ . އެބަހީ ކޮޅަށްހުރެލުމެވެ .ރުކޫޢުން ތެދުވެ އިޢުތިދާލަށްހުރުން - 6
ހުޅުތައް ހަމަޖެހި ކޮންމެ ކަށިކޮޅެއް އޭގެ މަޤާމަށް ރުޖޫޢަވެއްޖައުމަށް ދާންދެން މަޑުކޮށްލުން 

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ވި އަބޫޙުމައިދު ރުއްސުންލެއްهللا އެއީ މާތް. ފަރުޟުވެގެންވެއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމާދުކުރެއްވިގޮތް ބަޔާންކުރައްވަމުން އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީއެވެ

ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ބުރަކަށިފުޅުގެ ކޮންމެ ކަށިކޮޅެއް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم "
هللا އަދި މާތް )3(."ރުޖޫޢަވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ސީދާވެވަޑައިގަންނަވައެވެ އޭގެ މަޤާމަށް

رسول اهللا . "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
މަށް ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ރީތިކޮށް ތެދުވެ ހަމަޖެހިވަޑައިގެންފުصلّى اهللا عليه وسلّم 

   )4(."ދާންދެން ސަޖިދައަކަށް ވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ

                                                             
 .وصححه األلباينرواه أمحد والطّرباين وابن خزمية واحلاكم  )1(

 .وصححه األلباينالترمذي  وصححهرواه اخلمسة  )2(

   .رواه البخاري ومسلم )3(

 .رواه مسلم )4(
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g  f  e  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް .ސަޖިދަކުރުން - 7
  i  h..... Z )އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ: "މާނައީ )٧٧: احلج !
މާދު ގޯސްކޮށްކުރި އަދި ތިންފަހަރު ނަ....." އަދި ސަޖިދަކުރާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢުކުރާށެވެ

ثُم ". ނަމާދުކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދެވި ޙަދީޘްފުޅުގައި ވެއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމީހާއަށް 
. ދެން ތިބާ ސަޖިދަކުރާށެވެ: "މާނައީ )1("اسجد حتى تطْمئن ساجِدا، ثُم ارفَع حتى تطْمئن جالسا

އެއީ އިށީނދެ . ދެން ސަޖިދައިން ތެދުވާށެވެ. ހަމަޖެހިލައިފުމަށް ދާންދެނެވެއެއީ ސަޖިދައަށްގޮސް 
  ."ހަމަޖެހިލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ
އާއި، ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި ސަޖިދާގަރުކޫޢުގައާއި، އިޢުތިދާލުގައާއި، . ދަންނައެވެ

އި ހިނދުކޮޅަކު އެބަހީ އެއިން ކޮންމެ ރުކުނެއްގަ. ހަމަޖެހިލުމަކީވެސް ފަރުޟުވެގެންވާކަމެކެވެ
  .މަޑުކޮށްލުމެވެ

ފަހެ ސަޖިދަކުރަންޖެހޭނީ ހަތްގުނަވަނެއްގެ . ދެން ސަޖިދައިގެ ގުނަވަންތައް ދަންނައެވެ
. ދެފައިތިލަ )6،7(. ދެކަކޫ )4،5(. ދެއަތްތިލަ )2،3(. ނިތްކުރި ނޭފަތާއެކު )1(އެއީ . މައްޗަށެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެބުނު ޢައްބާސްގެ ކިهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަހެ މާތް
أُمرت أَنْ أَسجد علَى سبعة . ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ

الْقَدمينِ، والَ نكْفت  وأَطْراف ،والْيدينِ، والركْبتينِ -وأَشار بِيده علَى أَنفه  -علَى الْجبهة  :أَعظُمٍ
رعالشو ابހަތްގުނަވަނެއްގެ މައްޗަށް ސަޖިދަކުރެއްވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް : "މާނައީ )2("الثِّي
އެއީ ނޭފަތާއެކު ނިތްކުރިއާއި، ދެއަތްތިލައާއި، ދެކަކުލާއި، ދެފައިތިލައިގެ . އަމުރުކުރެއްވުނެވެ

އި ހެދުން ބޮނޑިނުކުރެއްވުމަށާއި، އިސްތަށި ޖިދާގަސައަދި . އިނގިލިތަކުގެ މައްޗަށެވެ
  ."ބޮނޑިނުކުރެއްވުމަށްވެސް އަމުރުކުރެއްވުނެވެ

ކިޔޭހައި މިންވަރަށް  تشهدފަހެ  .ކިޔުން تشهدފަހުއައްތަޙިއްޔާތަށް އިނުމާއި  - 8
 تشهدގެ އަރިހުގައި އަދި ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން. ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުގައި އިނުން ފަރުޟުވެގެންވެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ކިޔުންވެސް އެބަހީ ފަހުއައްތަޙިއްޔާތު ކިޔުންވެސް ފަރުޟުވެގެންވެއެވެ
 ކިޔުން تشهد . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ޢަބްދު

 "م علَى جِبرِيلَ وميكَائيلَالسالَ م علَى اِهللالسالَ". ވެފަރުޟުވުމުގެ ކުރީގައި އަހުރެމެން ކިޔައިއުޅެމެ

                                                             
  .واه اجلماعةر )1(

 .رواه البخاري ومسلم )2(
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رسول اهللا صلّى اهللا عليه ފަހެ ." ސަލާމްހުއްޓެވެ ގެ މައްޗަށާއި، ޖިބްރީލާއި މީކާއީލުގެ މައްޗަށްهللا"
حيات الت. މިފަދައިން ކިޔާށެވެ! އަދިކިއެއްތަ. ތިގޮތަށް ނުކިޔާށެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެوسلّم حديث 

ِهللا اتبالطَّيو اتلَوالصމިޙަދީޘްފުޅުން  )1(......"ودهشކިޔުން ފަރުޟުވެގެންވާކަމަށް  ت
  .ދަލީލުކުރެއެވެ

އޭގެތެރެއިން އެންމެ . ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ تشهدފަހެ ތަފާތު ލަފްޒުތަކުން 
އެއީ . އެވެ تشهدބުނު މަސްޢޫދު ރިވާކުރެއްވި  هللاރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ޞައްޙަވެގެންވަނީ މާތް

" اتيحالتالطَّ ،ِهللاو اتلَوالصالَيِّـوالس ،اتبِبا النهأَي كلَيع مةُ اِهللا يمحرا  ونلَيع الَمالس ،هكَاتربو
: މާނައީ )2("، وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُهه إِالَّ اُهللاأَشهد أَنْ الَ إِلَ، الصالحني وعلَى عباد اِهللا

އަދި  އަޅުކަންތަކާއި ހަށިގަނޑުން ކުރެވޭ  އެންމެހާ، ތަކާއިއަޅުކަން ން ކުރެވޭ އެންމެހާލުދު"
ށް ކަލޭގެފާނަ !އޭނަބިއްޔާއެވެ. އަށެވެهللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ  އަޅުކަންތައް މުދަލުންކުރެވޭ އެންމެހާ

ގެ އެންމެހާ ޞާލިޙު هللاއަޅަމެންނަށާއި ދި އަ .ބަރަކާތްހުއްޓެވެ  ،މަތާއިގެ ރަޙުهللا ،އިސަލާމާ
ވެސް އިލާހަކު އްޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެ ވެވުންމެނުވީ އަޅުކަންهللا. ޓެވެއަޅުންނަށް ސަލާމް ހުއް

  ".މިއަޅާހެކިވަމެވެ ރަސޫލާކަމަށް އެކަލާނގެ އިމުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާ ކަމަށާއި، ނުވާކަމަށާ
ބުނު ޢައްބާސް هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ދެން އެންމެ ޞައްޙަވެގެންވަނީ މާތް

م علَيك أَيها السالَ ِهللابات يِّـباركَات الصلَوات الطَّالتحيات الْم"އެއީ . އެވެ تشهدރިވާކުރެއްވި 
وأَشهد أَنَّ  اُهللالصالحني أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ  اِهللااته السالَم علَينا وعلَى عباد وبركَ اِهللاورحمةُ  يالنبِ

ބަރަކާތްތެރި ވެދުންތަކާއި ރިވެތިވެގެންވާ ނަމާދުތައް : "މާނައީ )3("اِهللامحمدا رسولُ 
  ،މަތާއިގެ ރަޙުهللا ،އިފާނަށް ސަލާމާކަލޭގެ !އޭނަބިއްޔާއެވެ. އަށެވެهللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ 

. ޓެވެގެ އެންމެހާ ޞާލިޙު އަޅުންނަށް ސަލާމް ހުއްهللاއަޅަމެންނަށާއި ދި އަ .ބަރަކާތްހުއްޓެވެ
 މަދުގެފާނީމުޙައްއި، ވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށާއްޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެ ވެވުންމެނުވީ އަޅުކަންهللا

  ".ރަސޫލާކަމަށް މިއަޅާހެކިވަމެވެ އެކަލާނގެ
ފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ސަލާމްދިނުމަކީ . ސަލާމްދިނުން - 9

. އެއީ އަންނަނިވި ޙަދީޘްފުޅުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުޟެކެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ފަހެ މާތް

                                                             
 .وصححه األلباين إسناده صحيح: وقال رواه الدارقطين  )1(
  .رواه اجلماعة )2(

 .رواه اجلماعة إالّ البخاري )3(
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 ،مفْتاح الصالَة الطُّهور". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثހަމަކަށަވަރުން 
كْبِريا التهرِميحتو، يملسا التيلُهلحتއަދި . ނަމާދުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ވުޟޫއެވެ: "މާނައީ   )1("و

ނަމާދުގެ ތެރޭގައި ކުރުން ޙަރާމްކޮށްދެނީ ) އްތައްވާހަކަދެއްކުމާއި ކެއިންބުއިންފަދަ ކަންތަ(
ނުވަތަ ނަމާދުގެ . ޙަލާލުކޮށްދެނީ ސަލާމެވެ) އެކަންތައްތައް(އަދި ނަމާދުން ބޭރުގައި . ތަކުބީރެވެ

އަދި ނަމާދުގެ ޙުރުމަތްތެރިކަމުގެ ތެރެއިން . ޙުރުމަތްތެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްދައިދެނީ ތަކުބީރެވެ
އޭނާގެ . އަދި ޢާމިރު ބުނު ސަޢުދު އޭނާގެ ބައްޕަގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ." ނެރެދެނީ ސަލާމެވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނާތްފަރާތަށާއި ވާތްފަރާތަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ބައްޕަ ވިދާޅުވިއެވެ

ދޮންކަން  އެކަލޭގެފާނުގެ ކޯފުޅުގެ) ސަލާމްދެއްވިއިރު(އަދި . މެވެލާމްދެއްވަނިކޮށް އަހުރެން ދުށީސަ
   )2(."ފެންނަވަރަށް އެކަލޭގެފާނު މޫނު އަނބުރައިލެއްވިއެވެ) މައުމޫމުންނަށް(

ދެގޮތަކަށް ސަލާމް ވާރިދުވެގެން . ދެން ސަލާމުގެ ލަފްޒުތައް ދަންނައެވެ
މިފަދައިން ކިޔާ  علَيكُم ورحمةُ اِهللا السالَمމަޝްހޫރުގޮތަކީ ދެފަރާތަށްވެސް . އައިސްފައިވެއެވެ
. ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. ސަލާމްދިނުމެވެ

 علَيكُم ورحمةُ اِهللا، السالَم ،رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
الَمةُ اِهللا السمحرو كُملَيއެކަލޭގެފާނުގެ ކަނާތްފަރާތަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ، ޅުވެމިފަދައިން ވިދާ ع

) މައުމޫމުންނަށް(އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ކޯފުޅުގެ ދޮންކަން . ވާތްފަރާތަށް ސަލާމްދެއްވައެވެ
   )3(."ފެނިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ

ދައިން ކިޔާ މިފަ وبركَاته علَيكُم ورحمةُ اِهللا السالَمދެވަނަގޮތަކީ ކަނާތްފަރާތަށް 
. މިފަދައިން ކިޔާ ސަލާމްދިނުމެވެ علَيكُم ورحمةُ اِهللا السالَمއަދި ވާތްފަރާތަށް . ސަލާމްދިނުމެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ފަހެ މާތް
ފަހެ . ތްޕުޅުގައި އަހުރެން ނަމާދުކުރީމެވެގެ ފަހަرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ވިދާޅުވިއެވެ

މިފަދައިން ވިދާޅުވެ ކަނާތްފަރާތަށް  وبركَاته علَيكُم ورحمةُ اِهللا السالَمއެކަލޭގެފާނު 
މިފަދައިން ވިދާޅުވެ ވާތްފަރާތަށް  علَيكُم ورحمةُ اِهللا السالَمއަދި . ސަލާމްދެއްވިއެވެ
   )4(."ސަލާމްދެއްވިއެވެ

                                                             
  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه  )1(
 .رواه أمحد ومسلم والنسائي وابن ماجه )2(

  .الترمذي وصححهاخلمسة رواه  )3(

  .وصححه األلباينرواه أبو داود  )4(
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. މިފަދައިން ކިޔާ ސަލާމްދިނަސް ފުދޭނެއެވެ علَيكُم السالَمހަމައެކަނި . ދަންނައެވެ
هللا މާތް. އެކަމަކު މޮޅުއިތުރުވެގެންވަނީ އިސްވެދިޔަ ދެގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ސަލާމްދިނުމެވެ

. ޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާ. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ސަމުރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ފަހެ އަހުރެމެންގެ . ފަހަތްޕުޅުގައި ނަމާދުކުރަމުއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަހުރެމެން "

އަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެކަން (ފަހެ . ތްކޮށް އަހުރެމެން ސަލާމްދެމުއެވެތަކުން އިޝާރާއަތް
ގެ ޙާލަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެބައިމީހުން މިބައިމީހުން. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ) އެނގިވަޑައިގެން

އެގޮތަށް އެބައިމީހުން ސަލާމްދޭ އިރު އެބައިމީހުންގެ . ސަލާމް އެދެނީ އެބައިމީހުންގެ އަތްތަކުންނެވެ
އެބައިމީހުންކުރެ މީހަކަށް . އަތްތަކަށް ހީވަނީ ނުކިޔަމަންތެރި އަސްތަކެއްގެ ނިގޫތަކެއް ހެންނެވެ

މިފަދައިން  علَيكُم السالَم علَيكُم السالَمފަލަމަސްގަނޑުމަތީ ބާއްވައި ދެން އޭނާގެ ދެއަތް ދެފައިގެ 
އެއްމަސްއަލައަކީ . މިޙަދީޘްފުޅުން ދެމަސްއަލައެއް ބަޔާންވެއެވެ )1("ސަލާމްދިނުމުން ނުފުދެނީހެއްޔެވެ؟

އަނެއްމަސްއަލައަކީ ސަލާމްދޭއިރު . މިވަރުން ސަލާމްދިނުމަށް ފުދޭނެކަމެވެ علَيكُم السالَمހަމައެކަނި 
  .އަތުން އިޝާރާތްކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމެވެ

  
  

  ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
  

ފަހެ ނަމާދު . ނަމާދަށް ފަރުޟުތަކެއްވީފަދައިން ނަމާދަށް ސުންނަތްތަކެއްވެސް ވެއެވެ
ޔާންވެގެން އެސުންނަތްތައް ތިރީގައި ބަ. ފުރިހަމަ ނަމާދަކަށްވާނީ އެސުންނަތްތަކާ އެކުގައެވެ

  .އެވަނީއެވެ
. ހަތަރު ތަނެއްގައި ދެއަތް އުފުލުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ .ދެއަތް އުފުލުން - 1

އެއީ ހަށަންބަންތަކުބީރުކިޔާ ހިނދުގައާއި، ރުކޫޢަށްދާ ހިނދުގައާއި، ރުކޫޢުންތެދުވާ ހިނދުގައާއި، 
 - رمحه اهللا - نافعފަހެ . ވެފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތުން ތިންވަނަރަކުޢަތަށް ތެދުވާ ހިނދުގައެ

ބުނު ޢުމަރު ނަމާދަށް ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. "ވިދާޅުވިއެވެ
އަދި ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަންނަވަމުން ދެއަތްޕުޅު . އޭ ވިދާޅުވަމުން ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައެވެربكْاَُهللا أَ

އޭ ވިދާޅުވަމުން  هدمح نمل اُهللا عمسވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އަދި ރުކޫޢުން ތެދު. އުފުއްލަވައެވެ
އަދި ދެވަނަރަކުޢަތުން ތިންވަނަރަކުޢަތަށް ތެދުވެވަޑައިގަންނަވަމުން . ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައެވެ

                                                             
 .رواه أمحد والنسائي )1(
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ކަންތައްކުރެއްވި ގޮތްކަމަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަދި އެއީ . ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައެވެ
އަތް ނެގުން ސާބިތުވެގެންވަނީ ހަމައެކަނި . ދަންނައެވެ )1(."އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. މިހަތަރުތާނގައެވެ
އިގަންނަވާ ހިނދު ފަރުޟުނަމާދެއްކުރައްވަން ތެދުވެވަޑަ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި ރުކޫޢަށް . ލަވައެވެއްއޭ ވިދާޅުވަމުން ދެއަތްޕުޅު ދެކޮނޑުފުޅާހަމައަށް އުފުربكْاَُهللا أَ
އަދި ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވަމުންވެސް . ވަޑައިގަންނަވަމުންވެސް އެގޮތަށް ކަންތައްކުރައްވައެވެ

ސް ތަނެއްގައި އިށީނދެއިންނަވައި އެކަލޭގެފާނު އަދި ނަމާދުގެ އެއްވެ. އެގޮތަށް ކަންތައްކުރައްވައެވެ
ދެން ދެވަނަރަކުޢަތުން ތިންވަނަރަކުޢަތަށް ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު . އަތްޕުޅު ނުނަންގަވައެވެ
ފަހެ ބައެއް މީހުން ސަޖިދައަށްދާ ހިނދުގައާއި ކޮންމެ ރަކުޢަތަކަށް  )2(."ދެއަތްޕުޅު ނަންގަވައެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން هللا މާތް. ފެނެއެވެތެދުވާ ހިނދު އަތްނަގާތަން
ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ކޮންމެ ތިރިވުމެއްގައާއި ކޮންމެ ތެދުވުމެއްގައި އަތްޕުޅު . "ވެއެވެ

رسول اهللا އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް މިސިފަކޮށްދިނީ . އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. ނަންގަވާކަމުގައިވިއެވެ
މިޙަދީޘަށް ބިނާކޮށް އެބައިމީހުން ޢަމަލުކުރަނީ  )3(."ނަމާދުކުރެއްވި ގޮތެވެ لّى اهللا عليه وسلّمص

އަދި . ޙަދީޘްޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންވަނީ މިޙަދީޘް ޟަޢީފުކުރައްވާފައެވެ. ކަމުގައިވާނަމަ ދަންނައެވެ
  . ންވެއެވެއަމިއްލައަށް ފެނިގެން ކުރަނީކަމުގައިވާނަމަ އަދި ބާޠިލުކަން މާބޮޑުވެގެ

ފަހެ ހަށަންބަންތަކުބީރުކިޔާ ހިނދު ދެއަތް އުފުލުމަށް އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކު 
ހަށަންބަންތަކުބީރު . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ - رمحه اهللا -احلافظ ابن حجر . ޚިލާފުވެފައެއް ނުވެއެވެ

އަދި އިމާމު ބައިހަޤީ،  .ކިޔާހިދު ދެއަތް އުފުލުން ފަންސާސް އަޞްޙާބުބޭކަލުން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ
ހަތަރުޚަލީފާއިންނާއި، . އިމާމު ޙާކިމު ވިދާޅުވިއެވެ. އިމާމު ޙާކިމުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ

ސުވަރުގެ ވަނުމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ދިހަޞަޙާބީންނާއި، އަދިވެސް 
ތުރިވަޑައިގެންވުމާއެކު، މިސުންނަތް އެތައްޞަޙާބީންނެއް އެބޭކަލުން ދުނިޔޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ފެ

ފިޔަވައި އެހެން ސުންނަތެއް ރިވާކުރުމުގެ މައްޗަށް އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވާކަމެއް 
ފަހެ ޙަނަފީމަޒުހަބުގެ މީހުންވަނީ ހަށަންބަންތަކުބީރުކިޔާ  )4(."އަހުރެމެންނަކަށް އެނގިފައެއް ނެތެވެ

އެބައިމީހުންގެ . އި އަތްނެގުމަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެހިނދު އަތްނެގުން ފިޔަވައި އެހެންތަނެއްގަ
                                                             

 .رواه البخاري والنسائي وأبو داود )1(

 .رواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه )2(

  .يف العلل الدارقطين هأخرج )3(

   .سبل السالم للصنعاين )4(
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ފަހެ . ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ރިވާޔަތެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ދަލީލަކީ މާތް
ނަމާދުކުރެއްވިގޮތަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި . ދެން އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. މީހުންނަށް ނަމާދުކޮށްދޭހުށީމެވެއަހުރެން ތިޔަބައި
މިރިވާޔަތް ޞައްޙަކަމަށް ޢިލްމުވެރިން  )1(."އެންމެފަހަރަކު މެނުވީ އަތްޕުޅެއް ނުނަންގަވައެވެ

ގެ ޙަދީޘްޢިލްމުގައި ފުންނާބުއުސް ބޭކަލުން! އަދިކިއެއްތަ. އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ
 وأب އިމާމު އާއި،بن حنبل  أمحد އިމާމު އާއި، ابن أيب حامت އިމާމު އާއި، بن املباركعبد اهللا ތެރެއިން އިމާމު 

އަދި . ފަދަ ބޭބޭކަލުންވަނީ މިރިވާޔަތް ޞައްޙަނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ  -اهللا مرمحه -  داود
ސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތައް މުތަވާތިރު އެހެންނޫނަސް ހަތަރުތަނުގައި އަތްނެގުމަށް ވާރިދުވެގެން އައި

  . ދަރަޖައަށް ފޯރާފައިވެއެވެ
އެއީ . ތިންހިސާބަކަށް އަތްނެގުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ .އަތްނަގަންޖެހޭ ގޮތާއި މިންވަރު

هللا ފަހެ މާތް. ކޮނޑާ ހަމައަށާއި، ކަންފަތުފޫޅާ ހަމައަށާއި، ކަންފަތުމަތީވޮށިފަށާ ހަމައަށެވެ
رسول اهللا صلّى . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާ

އޭ ވިދާޅުވަމުން ربكْاَُهللا أَފަރުޟުނަމާދެއްކުރައްވަން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު  اهللا عليه وسلّم
ބުނު  ރުއްސުންލެއްވި މާލިކުهللا އަދި މާތް )2(."ލަވައެވެއްދެއަތްޕުޅު ދެކޮނޑުފުޅާހަމައަށް އުފު
ކަންފަތުފޫޅުފުޅާ  އެކަލޭގެފާނުގެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ޙުވައިރިޘުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އަދި  )3(."ހަމައަށް ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވަނިކޮށް ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެމާލިކު ބުނު ޙުވައިރިޘުރުއްސުންލެއްވި هللا ހަމަ މާތް
ހަށަންބަންތަކުބީރު ވިދާޅުވާ ހިނދު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން . "ވިދާޅުވިއެވެ

ފަހެ ޢިލްމުވެރިންވަނީ މިތިން  )4(."އެކަލޭގެފާނުގެ ދެއަތްޕުޅު ދެކަންފަތްޕުޅާ ހަމައަށް އުފުއްލަވައެވެ
އެބަހީ އެންމެ އައުލާވެގެންވާ ގޮތަކީ އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު . ރައްވާފައެވެޙަދީޘްފުޅު ޖަމްޢުކު

  .ކަންފަތުފޫޅާ ހަމައަށް ވާގޮތަށް ދެކޮނޑާ ހަމައަށް އަތްނެގުމެވެ
ދެން އަތްނަގާއިރު އިނގިލިތައް ހުޅުވައިފައި ތެދަށް އަދި ނުފިއްތައި ކުޑަކޮށް ފޭކޮށް 

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތް. ބެހެއްޓުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
ނަމާދަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

                                                             
 .رواه أمحد وأبو داود والترمذي )1(

 .رواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه )2(

 .رواه أمحد ومسلم )3(

  .رواه أمحد ومسلم )4(
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އަދި އަތްނަގާއިރު  )1(."ހަށަންބަންތަކުބީރު ވިދާޅުވާ ހިނދު އިނގިލިފުޅުތައް ހުޅުއްވާ ފޭކޮށްލައްވައެވެ
އަށް އަދި ބަނޑުފުށް ޤިބުލައަށް ބެހެއްޓުންވެސް ށް ކޮނޑާ ދިމާފުށް ނުވަތަ މަތީފުއަތުގެ ބުރަކަށި

. ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުގެ މަތީފުށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

   )2(."ފާނުގެ ކޮނޑުފުޅާ އެއްވަރުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން އަތްޕުޅު އުފުއްލެވިއެވެއެކަލޭގެ
އެއީ ތަކުބީރުގެ . އަތްނެގުމަށް ތިންވަގުތެއް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ .އަތްނަގަންޖެހޭ ވަގުތު

ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. ކުރިންނާއި، ތަކުބީރާ އެކުގައާއި، ތަކުބީރުގެ ފަހުންނެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެޢުމަ

. ނަމާދަށް ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ ދެކޮނޑުފުޅާ ހަމައަށް ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައެވެ
ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން  ރުއްސުންލެއްވިهللا އަދި މާތް )3(."އޭ ވިދާޅުވެއެވެربكْاَُهللا أَދެން 

ހަށަންބަންތަކުބީރާއެކު އަތްޕުޅު އުފުއްލަވަނިކޮށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  .ރިވާވެގެންވެއެވެ
މާލިކު ބުނު ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް )4(.ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 ،رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެވެޙުވައިރިޘުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެ
ފަހެ ގިނަ ޢިލްމުވެރިން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް  )5(.އޭ ވިދާޅުވެ ދެން އަތްޕުޅު އުފުއްލެވިއެވެربكْاَُهللا أَ

ތަކުބީރާއެކު  އެބަހީ ތަކުބީރަށްވުރެ ކުރިން އަތްނެގުމާއި. ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފުރަތަމަގޮތާއި ދެވަނަގޮތެވެ
ތަކުބީރަށްވުރެ ފަހުން އަތްނަގައިފިނަމަ އިމާމަކަށްވެ ހުންނަ ޙާލަތުގައި މައުމޫމުން . އަތްނެގުމެވެ

  .އަދި އެއީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. އިމާމަށްވުރެ ކުރިން ޙަރަކާތްކުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ
 އަށާރަ ހަށަންބަނުމާމެދު. އެބަހީ ވާތްމަތީ ކަނާތް ބޭއްވުމެވެ .ހަށަންބަނުން - 2

ފަހެ . އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ކިބައިން ވިހި ޙަދީޘް ވާރިދުވެގެންވާކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު ސަޢުދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

ކުންނަށް ނަމާދުގައި ވާތު އަތްދަނޑިމަތީ ކަނާތްބޭއްވުމަށް މީސްތަ. "ވިދާޅުވިއެވެ
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް )6(."އަމުރުކުރެވިގެންވެއެވެ

                                                             
 .رواه الترمذي وقال حديث حسن )1(

  .رواه أبو داود )2(

 .رواه البخاري ومسلم )3(

  .رواه أمحد وأبو داود )4(

 .رواه مسلم )5(

 .والبخاري رواه مالك يف املوطإ وأمحد )6(
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رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
ٰى لَع ناَنِماَيأَبِ كِسمن نْأَ، وناَرطْف لَجِّعن، وناَروحس رخّؤن نْأَ ناَرمأُ ِءياَبِناَأل رشعم ناَّإِ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ

ماَشئناَل في الَصހާރު . ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންނީ ނަބީބޭކަލުންނެވެ: "މާނައީ  )1("ناَت
ދުގައި ވާތްޕުޅުމަތީ ފަރީއްކުޅުއްވުން ލަސްކުރެއްވުމަށާއި، ރޯދަވީއްލެވުން އަވަސްކުރެއްވުމަށާއި، ނަމާ

ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް." ކަނާތްޕުޅު ބޭއްވުމަށް ތިމަންބޭކަލުންނަށް އަމުރުކުރެއްވިގެންވެއެވެ
އެއްދުވަހަކު . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ޢަބްދު

رسول اهللا ގެން ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނަވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު ކަނާތްޕުޅު މައްޗަށް ވާތްޕުޅުލައްވައި
  )2(."އަށް ފެނިވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނާތްޕުޅު ވާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް ލެއްވިއެވެصلّى اهللا عليه وسلّم 

ހަށަންބަންނަންޖެހޭ ތަނާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ  .ހަށަންބަންނަންޖެހޭ ތަން
    إسحاق بن އާއި، އިމާމު سفيان الثوري  އާއި، އިމާމުأبو حنيفة އިމާމު . އިޚްތިލާފު އުފެދިފައެވެ

އާއި މިބޭބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފޫޅުން   - اهللا مرمحه -  أبو إسحاق املروزي އާއި، އިމާމުراهويه 
ރުއްސުންލެއްވި هللا މިބޭކަލުން ގެންނަވާފައިވާ ދަލީލަކީ މާތް. ތިރީގައި ހަށަންބެންނެވުމަށެވެ

 ةالَي الصف ةنـالس نم نَّإِ". އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅެކެވެޢަލީގެ
وضكُاَأل عّف كُى اَأللَعّف تحت السرނަމާދުގައި ފޫޅުންތިރީ އަތްތިލަމަތީ އަތްތިލަ : "މާނައީ  )3("ة

މާމު އަޙުމަދާއި، އިމާމު ބުޚާރީއާއި، އިމާމު އި." ބޭއްވުން ހިމެނެނީ ސުންނަތުގެ ތެރެއިންނެވެ
ފަދަ ޙަދީޘްޢިލްމުގައި ފުންނާބުއުސް ބޭބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ މިޙަދީޘް   - اهللا مرمحه - އަބޫދާވުދު 

ފުކަމަށް މިޙަދީޘް ޟަޢީ. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ - رمحه اهللا -އަދި އިމާމު ނަވަވީ . ޟަޢީފު ކަމަށެވެ
  . ކަލުން އިއްްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެދަންނަބޭ ޙަދީޘްޢިލްމުގެ ހުރިހާ

ވިދާޅުވެފައިވަނީ މެއަށްވުރެ ތިރީގައި އަދި ފޫޅަށްވުރެ   -  رمحه اهللا - އިމާމު ޝާފިޢީ 
ތިންގޮތަކަށް  -  رمحه اهللا - އަދި އިމާމު އަޙުމަދު . މަތީގައި އެބަހީ ބަނޑުގައި ހަށަންބެންނެވުމަށެވެ

އަދި . އަނެއްގޮތަކީ ފޫޅުން ތިރީގައި ބަނުމެވެ. ޑުގައި ބަނުމެވެއެއްގޮތަކީ ބަނ. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
. އެބަހީ ދެގޮތުންކުރެ ކޮންމެގޮތަކަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވުމެވެ. ޚްތިޔާރީ ގޮތެވެއިތިންވަނަ ގޮތަކީ 

 އަނެއްގޮތަކީ. އެއްގޮތަކީ ފޫޅުން ތިރީގައި ބަނުމެވެ. އަދި އިމާމު މާލިކު ދެގޮތަކަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
  .ދެއަތް އެލުވާލައިގެން ހުރުމެވެ

                                                             
 .  يف صحيح اجلامع وصححه األلباينرواه ابن حباّن  )1(

 .وصححه األلباينرواه أبو داود  )2(

 .رواه أمحد وأبو داود )3(
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ބަނޑުގައި ހަށަންބަނުމަށް އަދި ހަށަންނުބަނދެ ދެއަތް އެލުވާލައިގެން . ދަންނައެވެ
. ހުރުމަށް ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްވެސް އަދި ޞައްޙަނޫން ޙަދީޘެއްވެސް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. އި ހަށަންބަނުމަށެވެމިމަސްއަލާގައި ޞައްޙަ ޙަދީޘްއައިސްފައިވަނީ މޭމަތީގަ
 اِهللا لِوسر عم تيلَّص". އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ى اُهللالَّص لَعيه وآله ولَّسفَ موضع يدالْ هيمنلَٰى عٰى يدالْ هيسرلَٰى عٰى صرِدއަހުރެން : "މާނައީ )1("ه
ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ ވާތްޕުޅުމަތީ . އެކުގައި ނަމާދުކުރީމެވެއާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  ." އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނާތްޕުޅު ބާއްވަވައި މޭފުޅުމަތީގައި އެކަލޭގެފާނު ހަށަންބެންނެވިއެވެ
هللا ލާގައި މާތްމިމަސްއަ. "ވިދާޅުވިއެވެ  - رمحه اهللا -އިމާމު ޝައުކާނީ 

ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘަށްވުރެ ޞައްޙަކަން ބޮޑު ޙަދީޘެއް 
هللا މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި މާތް Z رحانو كبِّرل لِّصفَ]އަދި . އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

ބޭކަލުން ވިދާޅުވި ބުނު ޢައްބާސާ ދެهللا އެދެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނާއި ޢަބްދު
ގެ  Z رحانو]. އެދެބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ބަސްފުޅާ މުނާސިބުވެގެންވަނީވެސް މިގޮތެވެ

އެހެންކަމުން މިމަސްއަލާގައި ރާޖިޙުވެގެންވާ  )2(."މާނައަކީ މޭމަތީގައި ވާތްމަތީ ކަނާތް ބޭއްވުމެވެ
  . ގޮތަކީ މޭމަތީގައި ހަށަންބަނުމެވެ

3 - سعاَُء االفْتاَح دއަދި އެއީ . އެބަހީ ނަމާދު ހުޅުވުމަށް އެދި ކުރާދުޢާއެވެ .ކިޔުންت
ގެ دعاَُء االستفْتاَح ފަހެ ތަފާތު ދުޢާތައް . ހަށަންބަނުމާއި ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔުމާ ދެމެދު ދުޢާކުރުމެވެ

އޭގެތެރެއިން . ވެގެ ކިބައިން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ގޮތުގައި 
  .އެންމެ ޞައްޙަވެގެންވާ ދުޢާތައް މިތާނގައި ބަޔާންކުރަމެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް) 1(
ނަމާދަށް ހަށަންބަންނަވާ ހިނދު ކިޔަވައި ވިދާޅުވަން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ވިދާޅުވިއެވެ

ގެ هللاއޭ . ފަހެ އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ. ވުމުގެ ކުރިން އިރުކޮޅަކު ހަނުލައި ހުންނަވައެވެފެއްޓެ
ހަށަންބަންތަކުބީރާއި ކިޔަވައިވިދާޅުވުމާ ދެމެދު ހަނުލައި ހުންނަވައި ކަލޭގެފާނު ! ރަސޫލާއެވެ

ންކަލޭގެފާނު އެވަގުތު ތިމަ. ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ވިދާޅުވަނީ ކޮންއެއްޗެއްތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު 
 نم ينِقّن مهللَّاَ، بِرِغمالْو قِرِشمالْ نيب تدعباَ ماَكَ يياَطاَخ نيبو ينِيب دعباَ مهللَّاَ". ވިދާޅުވަމެވެ

                                                             
   .وصححه األلباينرواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه واللفظ له  )1(

 .نيل األوطار )2(
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ياَطاَخماَكَ، ي يى الثَّقَّنواَأل ببيض من الدللَّاَ، سِنهنِلَِساغْ مي من ياَطاَخجِلْالثَّبِ، ي ِءماَالْو الْوبر1("د( 
އިރު އަރާ ފަރާތާއި، އިރު އޮއްސޭ ފަރާތާ ދެމެދު ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ": މާނައީ
އޭ ! ދުރު ކުރެއްވިފަދައިން މިއަޅާއާއި މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތަކާ ދެމެދު ދުރުކޮށްދެއްވާދޭވެهللا އިބަ

ހުދު ފޭރާން ހަޑިމިލައިން ސާފުކުރެވޭ ފަދައިން މިއަޅާގެ ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ސުނޯއާއި ފެނާއި ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ކުށްފާފަތަކުން މިއަޅާ ސާފުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

  !"ގަނޑުފެނުން މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތައް ދޮވެދެއްވާނދޭވެ
އެކަލޭގެފާނު . ގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެهللا މާތް) 2(

އޭ ވިދާޅުވެ ربكْاَُهللا أَނަމާދަށް ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ވިދާޅުވިއެވެ
 نم ناَأَ ماَو فاًينِح ضراَألو اتوماَالس رطَفَ يذلَّل يهِجو تهجو". ދެން މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ

 ترمأُ كٰذلبِو هلَ كيرِش الَ، نيملَعاَالْ بِّر ِهللا يتماَمو، يياَحمو، يكسنو، يتالَص نَّإِ، نيكرِشمالْ
ناَأَو مالْ نمسلميللَّاَ. نهأَ منالْ تملإِ الَ كأَ الَّإِ ٰلهنأَ. تنت بِّري ناَأَو عبدلَظَ، كمت ِسفْني واعتفْرت 
 يدهي الَ قِالَخاَأل نِسحَأل ينِداهو. تنأَ الَّإِ بونالذُّ رفغي الَ هنإِ عاًيمج يبِونذُ يل رفاغْفَ يبِنذَبِ
َألحأَ الَّإِ هاَنِسنت ،ورِاصف نِّعي الَ، هاَئَيِّس يرِصف نِّعي أَ الَّإِ هاَئَيِّسنلَ، تبيك وسعديك ،الْوخير 

  )2("كيلَإِ بوتأَو كرفغتسأَ، تيلَعاَتو تكْرباَت أَناَ بِك وإِلَيك، ،كيلَإِ سيلَ رالشو، كيديبِ هلُّكُ

އަޅާގެ މޫނު، ބާޠިލުޢަޤީދާތަކުން އުޑުތަކާއި ބިން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ހެއްދެވި ފަރާތަށް މި": މާނައީ
. އަދި މިއަޅާ މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިން ނުވަމެވެ. އެއްކިބާވެހުރެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރިމަތިކުރަމެވެ

ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާގެ ނަމާދާއި މިއަޅާގެ ޤުރުބާނާއި މިއަޅާގެ ދިރިހުރުމާއި މިއަޅާގެ މަރުވުން 
. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ. އަށެވެهللا  ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި

އޭ . އަދި  މިއަޅާވަނީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިންނެވެ. މިއަޅާއަށް އަމުރުކުރެވިގެންވަނީ މިފަދައިންނެވެ
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللا އިބަ. އީ ޙަޤީޤީރަސްކަލާއެވެهللاއިބަ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

އަދި . އީ މިއަޅާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެهللاއިބަ. އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ ޙައްޤުވެގެންވާ
އަދި މިއަޅާގެ . މިއަޅާވަނީ މިއަޅާގެ ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވެފައެވެ. ގެ އަޅަކީމެވެهللاމިއަޅާއީ އިބަ

 ވީމާ މިއަޅާގެ އެންމެހާ ފާފަތައް މިއަޅާއަށް. ފާފަތަކަށް މިއަޅާ އިޢުތިރާފު ވެއްޖައީމެވެ
ފިޔަވައި ފާފަތައް ފުއްސަވާދެއްވާނެ އެހެން އެއްވެސް هللا ހަމަކަށަވަރުން އިބަ! ފުއްސަވާނދޭވެ

ފިޔަވައި އެފަދަ هللا އިބަ!  ރިވެތި އަޚްލާޤަށް މިއަޅާއަށް މަގުދައްކަވާނދޭވެ. ފަރާތެއް ނުވެއެވެ
                                                             

 .والبخاري ومسلم وأصحاب السنن إالّ الترمذي رواه أمحد )1(

 .أبو داود والترمذي والنسائيرواه أمحد ومسلم و )2(
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އަޚްލާޤު މިއަޅާގެ  އަދި ނުބައި. ރިވެތި އަޚްލާޤަކަށް މަގުދެއްކޭނެ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ
ފިޔަވައި އެފަދަ ނުބައި އަޚުލާޤެއް މިއަޅާގެ ކިބައިން هللا އިބަ! ކިބައިން ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

އަދި . ގެ ގޮވައިލުންތަކަށް ޙާޟިރުވަމެވެهللاމިއަޅާ އިބަ. ދުރުކުރެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއް ނުވެއެވެ
. ގެ ދެއަތްޕުޅުގައެވެهللاމެއްވަނީ އިބައަދި އެންމެހާ ހެޔޮކަ. ގެ ގޮވައިލުންތަކަށް އިޖާބަދެމެވެهللاއިބަ

 ގެމިއަޅާ. ގެ ޙަޟްރަތަށް ނިސްބަތްވެގެން ނުވެއެވެهللاއަދި ނުބައި އެއްވެސްކަމެއް އިބަ
. ގެ ޙަޟްރަތަށެވެهللاއަދި އެނބުރި ރުޖޫޢަވުންވަނީ އިބަ. ގެ ބާރުފުޅާއެކުގައެވެهللاދިރިހުރުންވަނީ އިބަ

ގެ ޙަޟްރަތަށް ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި هللاއަދި އިބަ. ޑިގެންވެއެވެމާތްވެ މަތިވެރިވެވޮ هللاއިބަ
  ."ގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވަމެވެهللاއަދި މިއަޅާ އިބަ. މެވެދަންނަވަ

. ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެެންވެއެވެهللا މާތް) 3(
، كدمحبِو مهاللَّ كنحاَبس". ހަށަންބަންތަކުބީރަށްފަހު އެކަލޭގެފާނު މިދުޢާ ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ

وباَترك اسمك ،ولَعاَتى جدك ،إِ الَوغَ ٰلهيرއޭ ! ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެهللاއިބަ": މާނައީ )1("ك
. އަށް އެންމެހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެهللاއިބަ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! ށިކަމާއެވެގެ މާތްކަމުގެ އަރަހުهللاއަދި އިބަ! ތެރިކަމާއެވެއިބަރަސްކަލާނގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތް
އަދި  ."ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ هللاއަދި އިބަ

     .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
هللا އަދި މާތް )2(."ނަމާދު ފައްޓަވާ ހިނދު މިދުޢާވިދާޅުވެއެވެهللا عليه وسلّم رسول اهللا صلّى ا"

رسول اهللا . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ރޭގަނޑު ނަމާދަށް ތެދުވެވަޑައިގެން ހަށަންބަންތަކުބީރު ވިދާޅުވެ މިދުޢާ صلّى اهللا عليه وسلّم 

    )3(."ދާޅުވެއެވެވި
ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު ޢައުފުގެ ކިބައިން هللا މާތް) 4(
رسول اهللا . އަހުރެން ޢާއިޝަތުގެފާނާ ސުވާލުކުރީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

ކޮންދުޢާއެއްތޯއެވެ؟ ރޭގަނޑު ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދު ފައްޓަވާއިރު ވިދާޅުވަނީ صلّى اهللا عليه وسلّم 
. އެކަލޭގެފާނު ރޭގަނޑު ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދު ފައްޓަވަނީ މިދުޢާއިންނެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

 تنأَ، ةدهاَالشو بِيغالْ ملعاَ، ضِراَألو اتوماَالس رطفاَ لَيافرسإِو، لَيئكاَيمو، لَيائربجِ بر مهللَّاَ"

                                                             
  .رواه مسلم )1(

   .وصححه األلباينرواه أبو داود والترمذي واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب  )2(

 .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه  )3(
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تكُحم بين باَعدك فكَ ماَيانوا فيه يختفُلنَو .اهنِدي ماَل اختلف فيه مالْ ننِذْإِبِ قِّحإِ كنك تهدي من 
لَإِ ُءشاَتى صراط مستقޖިބްރީލާއި، މީކާއިލާއި! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ": މާނައީ )1("مٍي ،

ފެންނަހާ ! އުޑުތަކާއިބިން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ހެއްދެވި ރަސްކަލާކޮ! އިސްރާފީލްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ
ގެ އަޅުތަކުންގެ هللاއީ އިބަهللاއިބަ! ކަންތައްތަކާއި ނުފެންނަހާ ކަންތައްތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ

ގެ އިޒުނަފުޅާއެކު، هللاބައި. މެދުގައި ހިނގާ ދެބަސްވުންތަކުގައި ޙުކުމް ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
! ޙައްޤުގެތެރެއިން އެކަންކަމާމެދު ދެބަސްވެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް މިއަޅާއަށް ހިދާޔަތްދައްކަވާނދޭވެ

  ."އެދިވޮޑިގަންނަވާ މީހަކަށް ސީދާވެގެންވާ މަގަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވަމުއެވެهللا ހަމަކަށަވަރުން އިބަ
. ސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެބުނު ޢައްބާهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް) 5(

ދަމުނަމާދުކުރައްވަން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 اتوماَالس رون تنأَ دمحالْ كلَ مهللَّاَ". ހިނދު ހަށަންބަންތަކުބީރު ވިދާޅުވެ މިދުޢާ ވިދާޅުވެއެވެ

اَألوضِر ومن فهِين ،لَوالْ كحمأَ دنيِّقَ تم ماَالسوات اَألوضِر ومن فهِين، ]لَوالْ كحمأَ دنت رب 
ماَالسوات اَألوضِر ومن فهِين[ ]لَوالْ كحملَ دك لْمك ماَالسوات اَألوضِر ومن فهِين[ ]لَوك 

، قحالْ كدعوو، قحالْ تنأَ[ ]دمحالْ كلَو[ ]نهِيف نمو ضِراَألو اتوماَالس كلم تنأَ دمحالْ
قَولُوالْ كحق ،وقاَلؤالْ كحق ،الْوجةُن حق ،والنار حق ،وبِالنينَو حق ،ومحمد ى اُهللالَّص لَعيه ولّسم 
حق ،والسةُاع حللَّاَ[ ]قهلَ مأَ كلَسمت ،ولَعيك تلْكَّوت ،بِوك آمنت ،لَإِويأَ كنبت ،بِوك 

 تنأَ[ ]تنلَعأَ ماَو، تررسأَ ماَ، وترخأَ ماَ، وتمدقَ ماَ يل رفاغْفَ، تمكَحاَ كيلَإِو، تمصخاَ
އޭ ": މާނައީ )2("]تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ يٰلهِإِ تنأَ[ ]تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ رخّؤمالْ تنأَو، مدّقَمالْ

ފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އެންމެހާ ޙަމްދުތަޢުރީ! ސްކަލާކޮހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަ
އަދި . ބައެއްގެ ނޫރެވެތަންތާނގައި ވާހާ އީ އުޑުތަކާއި، ބިމާއި އަދި އެهللاއިބަ. އަށެވެهللاއިބަ

އީ އުޑުތަކާއި، ބިމާއި هللاއިބަ. އަށެވެهللاޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަ އެންމެހާ
އަދި . ރަސްކަލާނގެއެވެއަދި އެތަންތާނގައި ވާހާ ބައެއް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޤާއިމުވެވޮޑިގެންވާ 

އީ އުޑުތަކާއި، ބިމާއި هللاއިބަ .އަށެވެهللاގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑި އެންމެހާ
ޙަމްދުތަޢުރީފެއް  އަދި އެންމެހާ. ރަސްކަލާނގެއެވެއަދި އެތަންތާނގައި ވާހާ ބައެއްގެ ވެރި

އީ އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ވެރިކަން ލިބިވޮޑިގެންވާ هللاއިބަ. އަށެވެهللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަ
. އަށެވެهللاޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަ އެންމެހާ އަދި. ރަސްކަލާނގެއެވެ

                                                             
 .رواه مسلم وأصحاب السنن )1(

 .رواه اجلماعة )2(
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ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  އަދި އެންމެހާ. ގެ ރަސްކަލާއެވެއީ އުޑުތަކާއި ބިމުهللاއިބަ
އަދި . ގެ ވަޢުދުފުޅަކީވެސް ޙައްޤެވެهللاއަދި އިބަ. އީ ޙައްޤެވެهللاއިބަ. އަށެވެهللاހަމައެކަނި އިބަ

އަދި ސުވަރުގެ . އާ ބައްދަލުވުމީވެސް ޙައްޤެވެهللاއަދި އިބަ. ބަސްފުޅަކީވެސް ޙައްޤެވެގެ ވަޙީهللاއިބަ
ޢަލައިހި هللا އަދި މުޙައްމަދު ޞައްލަ. އަދި ނަބިއްޔުން ޙައްޤެވެ. އަދި ނަރަކަ ޙައްޤެވެ. ޙައްޤެވެ

މިއަޅާ  !އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. އަދި ޤިޔާމަތްދުވަސް ޙައްޤެވެ. ވަސައްލަމަ ޙައްޤެވެ
އާ މިއަޅާގެ هللاއަދި ހަމައެކަނި އިބަ. އަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަންވެއްޖައީމެވެهللاހަމައެކަނި އިބަ

އަދި . އަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެهللاއަދި މިއަޅާ ހަމައެކަނި އިބަ. ކަންތައްތައް ޙަވާލުކޮށްފީމެވެ
އަދި .) ޖައީމެވެޔަޢުނީ ތައުބާ ވެއް. (ގެ ޙަޟްރަތަށް މިއަޅާ ރުޖޫޢަވެއްޖައީމެވެهللاހަމައެކަނި އިބަ

ގެ هللاއަދި ހަމައެކަނި އިބަ. އިދިކޮޅު ހެދީމެވެ) ނުންނާދުޝްމި(ގެ މަދަދާއެކު هللاކަނި އިބަހަމައެ
ފާފައަކާއި  ވީމާ މިއަޅާގެ އިސްވެދިޔަހާ. ޙަޟްރަތަށް ޙުކުމްކުރެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ

ފަތަކާއި ފާޅުގައި ކުރި އަދި މިއަޅާ ސިއްރުންކުރި ފާ! ފާފައެއް ފުއްސަވާދޭނވެ ފަސްވެކުރިހާ
. އެވެهللاއިސްކުރައްވާ ފަރާތަކީ އިބަ) ހެޔޮކަންތަކުގައި މީސްތަކުން! (ފާފަތައްވެސް ފުއްސަވާދޭނވެ

ފިޔަވައި هللا އިބަ. އީ މިއަޅާގެ އިލާހެވެهللاއިބަ. އެވެهللاއަދި ފަސްކުރައްވާ ފަރާތަކީވެސް އިބަ
  ."އެވެއަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެ

ތާޙުގެ ގޮތުގައި ކިޔުމަށް އެންމެޞައްޙަވެގެންވާ ބަޔާންކުރެވުނީ ދުޢާއުލްއިސްތިފްފަހެ މި
ވިދާޅުވި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަދި އެންމެފަހުން މިބަޔާންކުރެވުނީ ދަމުނަމާދުގައި . ދުޢާތަކެވެ

  .ތާޙެވެދުޢާއުލްއިސްތިފް
ތާޙު ކިޔުމަށްފަހުގައި ކިޔަވަން ފެށުމުގެ ސްތިފްއެބަހީ ދުޢާއުލްއި .ކިޔުން...أَعوذُ - 4

هللا ފަހެ މާތް. ން ތިންގޮތަކަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެކިޔު...أَعوذُ. މެވެކިޔު...أَعوذُކުރިން 

: މާނައީ )٩٨: النحل(  t  s  r  q  p   o  n  mZ  ]  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
: މާނައީ. ކިޔާށެވެ "مِيجِالر نطاَيالش نم اِهللابِ ذُوعأَ"ނދު ފަހެ ތިބާ ޤުރުއާންކިޔަވަން ފަށާ ހި"
ގެ ޙަޟްރަތުން هللاރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް "

 )1("مِيجِالر نطاَيالش نم مِيلعالْ عِيمالس اِهللابِ ذُوعأَ"ދެވަނަގޮތަކީ . މިއީ ފުރަތަމަގޮތެވެ." ދަންނަވަމެވެ
ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން : "މާނައީ. މިފަދައިން ކިޔުމެވެ

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް، މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ މޮޅަށް އައްސަވައިވޮޑިގެންވާ 

                                                             
  .وصححه األلبايند والترمذي رواه أبو داو )1(
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 )1("هثفْنو ،هخفْنو ،هزِمه نم ،مِيجِالر نطاَيالش نم اِهللابِ ذُوعأَ"އަދި ތިންވަނަގޮތަކީ ." ދަންނަވަމެވެ
 ގެއޭނާރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިންނާއި : "މާނައީ. މިފަދައިން ކިޔުމެވެ

ޔަޢުނީ އޭނާގެ (އަނގައިން ފުމުމުންނާއި  ގެއޭނާ ،)ނާއިޔަޢުނީ އޭނާގެ ވަސްވާހުން( ނާއިކޮށްޓުމުން
ރައްކައުތެރި  )ރުވެރިކަމުންޔަޢުނީ އޭނާގެ ސިޙު( ކުޅުޖެހުމުން ގެއޭނާ ،)ވެރި ކަމުންނާއިކިބުރު
  ."ދަންނަވަމެވެ ގެ ޙަޟްރަތުންهللا ދެއްވުމަށް ކޮށް

  . އަދި ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި އެކަންޏެވެ. ކިޔާނީ ސިއްރުންނެވެ...أَعوذُފަހެ 
މިއާ ބެހޭގޮތުން އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ފަދައިން ބިސް .ބިސްމިކިޔުން - 5

ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި . ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ
މިބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި . ސޫރަތެއްގެ އާޔަތެކެވެ ތައުބާ ސޫރަތް ފިޔަވައި ހުރިހާ ބިސްމިއަކީ

ވެރިން ރާޖިޙުކުރައްވާފައިވަނީ ބިސްމިއަކީ ފަހެ ތަޙުޤީޤުގެ ޢިލްމު. ބިސްމިކިޔުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
އެއާޔަތް ބާވައިލެއްވިފައިވަނީ ބަރަކާތް ޙާޞިލުކުރުމަށާއި ސޫރަތްތައް . މުސްތަޤިއްލު އާޔަތެއްކަމަށެވެ

ފަހެ . މިރައުޔުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބިސްމިކިޔުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ވަކިކުރުމަށެވެ
އެއީ ޖަހުރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދެއްކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ސިއްރުން . ނެވެބިސްމިކިޔާނީ ސިއްރުން

  . ކިޔަވާ ނަމާދެއްކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ
. އެބަހީ ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔަވައި ނިމޭ ހިނދު އާމީންކިޔުމެވެ. އާމީންކިޔުން - 6

ކުރާމީހެއް އެއީ މައުމޫމެއް ކަމުގައިވިޔަސް އިމާމެއް ކަމުގައިވިޔަސް އެކަހެރިކޮށް ނަމާދު
އަދި . އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދުތަކުގައި އާމީންވެސް ކިޔާނީ އަޑުހަރުކޮށެވެ. ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު هللا މާތް. ސިއްރުން ކިޔަވާ ނަމާދުތަކުގައި އާމީންވެސް ކިޔާނީ ސިއްރުންނެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވި. ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

[غرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرصالَ الضو هِملَيوبِ عآضّلنيZ  )މިފަދައިން   )٧: الفاحتة
 ކިޔަވައިވިދާޅުވެ އެކަލޭގެފާނުގެ އަޑުފުޅު ދަންމަވައިލައްވައި ހަރުއަޑުފުޅުން އާމީންވިދާޅުވާ އަޑު

   )2(."އަހުރެން އެހީމެވެ
އަދި އެއްކޮށް . ފަހެ މައުމޫމުން އާމީންކިޔާއިރު އިމާމަށްވުރެ އިސްވެގެން ނުވާނެއެވެ

ކިޔައި މައްދަށް ... މައުމޫމުން އާމީންކިޔަން ފަށާނީ އިމާމު އާ. ފަސްވެގެންވެސް ނުވާނެއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިهللا މާތް. ދަމާލުމުންނެވެ

                                                             
  .وصححه األلباينرواه أبو داود وابن ماجه والدارقطين  )1(

  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود  )2(
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إِذَا قَالَ اِإلمام ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث ހަމަކަށަވަރުން . ވިދާޅުވިއެވެ
[غرِ الْمغَيالَ الضو هِملَيوبِ عآضّلنيZ فَقُولُوا: نيكَ ،آمالَئلَ الْمقَو لُهقَو افَقو نم هفَإِنا  ،ةم لَه رغُف

بِهذَن نم مقَدއިމާމުމީހާ : "މާނައީ  )1("ت[غرِ الْمغَيالَ الضو هِملَيوبِ عآضّلنيZ  ެކިޔާހިނދު ފަހ
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހެއްގެ އާމީން މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ އާމީނާ . ތިޔަބައިމީހުން އާމީންކިޔާށެވެ

." ފާފައެއް ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ) ކުދި(ފަހެ އޭނާގެ އިސްވެދިޔަހައި . ވެދިމާވެއްޖެމީހާ ދަންނައެ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދިވެސް މާތް

 :كُمإِذَا قَالَ أَحد". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث ހަމަކަށަވަރުން . ވިދާޅުވިއެވެ
نيآم، نياِء آممى السكَةُ فالَئالْم قَالَتو،  بِهذَن نم مقَدا تم لَه رى، غُفرا اُألخماهدإِح افَقَت2("فَو( 
ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު އާމީންކިޔާ ހިނދު މަލާއިކަތްބޭކަލުންވެސް އުޑުގައި އާމީން : "މާނައީ

ފާފައެއް ) ކުދި(މީން ދިމާވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ އިސްވެދިޔަހައި ފަހެ ދެއާ. ވިދާޅުވެއެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދިވެސް މާތް." ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ

إِذَا ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث ހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
: މާނައީ  )3("غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه ،فَإِنه من وافَق تأْمينه تأْمني الْمالَئكَة ،نوامن اِإلمام فَأَمّأَ
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހެއްގެ . އިމާމުމީހާ އާމީންކިޔާ ހިނދު ތިޔަބައިމީހުންވެސް އާމީންކިޔާށެވެ"

) ކުދި(ފަހެ އޭނާގެ އިސްވެދިޔަހައި . ބޭކަލުންގެ އާމީނާ ދިމާވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެއާމީން މަލާއިކަތް
  ." ފާފައެއް ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ

އާމީންގެ . ފަހެ އާމީންކިޔާއިރު އަޑު ދަމާލާފައި ކިޔުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
  .ފަހު ދެއާޔަތަކީ ދުޢާއެކެވެ އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ފާތިޙާސޫރަތުގެ!" އިޖާބަކޮށްދެއްވާނދޭވެ"މާނައަކީ 

ފަހެ  .ސޫރަތުލްފާތިޙާއަށްފަހު ޤުރުއާނުން މިންވަރެއް ކިޔެވުން - 7
ފަތިސްނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތުގައާއި، ހުކުރުނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތުގައާއި، މެންދުރުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ 

ދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައާއި، ޢަޞުރުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައާއި، މަޣުރިބުނަމާ
 ސުންނަތްނަމާދުތަކުގެ ހުރިހާ، ދެރަކުޢަތުގައާއި، ޢިޝާނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައާއި

ރަކުޢަތެއްގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާއަށްފަހު ޤުރުއާނުން މިންވަރެއް ކިޔެވުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ 
އެކަލޭގެފާނު . ގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އަބޫޤަތާދާގެ ކިބައިން ރިވާވެهللا ފަހެ މާތް. ކަމެކެވެ

މެންދުރުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން . "ވިދާޅުވިއެވެ

                                                             
  .رواه البخاري )3(    .رواه البخاري )2(    .رواه البخاري )1(
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އަދި ފަހުދެރަކުޢަތުގައި . ސޫރަތުލްފާތިޙާއާއި ޤުރުއާނުން ދެސޫރަތް ކިޔަވައިވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ
ފުރަތަމަ (އަދި ބައެއްފަހަރު . ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެހަމައެކަނި ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔަވައި

އަދި ފުރަތަމަ ރަކުޢަތް . ބައެއް އާޔަތް އަހުރެމެންނަށް އިވޭގޮތަށް ވިދާޅުވެއެވެ) ދެރަކުޢަތުގައި
އަދި ފަތިސްނަމާދުގައިވެސް އެކަލޭގެފާނު އެފަދައިން . ދެވަނަރަކުޢަތަށްވުރެ ދިގުކުރައްވައެވެ

   )1(".ކަންތައްކުރައްވައެވެ
ރަން ފަހެ އިމާމުވެ ނަމާދުކުރާމީހާ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ މީހުންނަށް ރިޢާޔަތްކު

رسول اهللا އެހެނީހަމަކަށަވަރުން . ނަމާދެއްގައި ކިޔެވުން ދިގުނުކުރުމެވެ އެބަހީ ހުރިހާ. ޖެހޭނެއެވެ
އަދި ބައެއްފަހަރު . އެވެބައެއްފަހަރު ނަމާދުގައި ކިޔަވައިވިދާޅުވުން ދިގުކުރައްވަصلّى اهللا عليه وسلّم 

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުގައި ކިޔަވައިވިދާޅުވަން ހުންނަވަނިކޮށް މިސްކިތުން . ކުރުކުރައްވައެވެ
رسول اهللا ފަތިސްނަމާދަކީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި . ކުޑަކުއްޖަކު ރޯއަޑުއިވިއްޖެނަމަ ނަމާދުކުރުކޮށްލައްވައެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ދިގުކުރައްވާ ނަމާދެކެވެކިޔަވައިވިދާޅުވުން صلّى اهللا عليه وسلّم 
ފަތިސްނަމާދުގައި ކުރުކުރު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެއްދުވަހަކު . އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ނަމާދު . ނަމާދު ނިމުމުން އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ. ދެސޫރަތް ކިޔަވައިވިދާޅުވިއެވެ
. ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاތޯއެވެ؟ އޭ ކުރުކޮށްލެއްވީ ކީއްވެގެން

ކުޑަކުއްޖަކު ރޯއަޑު އިވިވަޑައިގެން އެކުއްޖާގެ މަންމަ އަހުރެމެންނާއެކު ނަމާދަށްހުރިކަން "
އެހެންކަމުން ތިމަންކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގަތީ އަވަހަށް . ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގެންފިއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދިވެސް މާތް )2(."ގެ މަންމަ އެކުއްޖާއަށްޓަކައި ހުސްކޮށްދެއްވުމަށެވެއެކުއްޖާ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ލޭގެފާނު ނަމާދު ނަމާދު ދިގުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ތިމަންކަ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 
ދެން ތިމަންކަލޭގެފާނު . ފަހެ ކުޑަކުއްޖަކު ރޯއަޑު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އިވިވަޑައިގަނެއެވެ. ފައްޓަވަމެވެ

އެއީ އެކުއްޖާ ރޯއަޑުއިވުމުން .) އެބަހީ ކިޔެވުން ކުރުކޮށްލައްވަމެވެ. (ނަމާދު ކުރުކޮށްލައްވަމެވެ
   )3(."ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީއެވެއެކުއްޖާގެ މަންމަގެ ހިތަށް ކުރާނެ އަސަރު ތިމަން

ސޫރަތެއް ފައްޓަވާ ހިނދު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ގައި އްޢާއްމުގޮތެ"
. އަދި ބައެއްފަހަރު ދެރަކުޢަތަށް ބައްސަވައިލައްވައެވެ. ހަމައެރަކުޢަތުގައި އެސޫރަތް ނިންމަވައެވެ

ތަމަ ރަކުޢަތުގައި ކިޔުއްވި އާޔަތްތައް އަދި ބައެއްފަހަރު ދެވަނަރަކުޢަތުގައި، ފުރަ
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އަދި ބައެއްފަހަރު އެއްރަކުޢަތުގައި ދެސޫރަތް ނުވަތަ . ތަކުރާރުކުރެއްވުމާއެކު ސޫރަތް ނިންމަވައެވެ
ފަހެ ކުރުސޫރަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްމައުޟޫޢުގެ ސޫރަތްތައް . އެއަށްވުރެ ގިނަސޫރަތް ވިދާޅުވެއެވެ
ފަހެ ރަޙުމާނުސޫރަތާއި، ނަޖުމުސޫރަތާއި، . "ވިދާޅުވެއެވެއެކަލޭގެފާނު އެއްރަކުޢަތުގައި 

އަދި ޠޫރުސޫރަތާއި، . ޤަމަރުސޫރަތާއި، ޙާއްޤަތުސޫރަތް އެއްރަކުޢަތުގައި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެއެވެ
ޛާރިޔާތުސޫރަތާއި، ވާޤިޢަތުސޫރަތާއި، ޤަލަމުސޫރަތާއި، މަޢާރިޖުސޫރަތާއި، ނާޒިޢާތުސޫރަތް 

އަދި މުޠައްފިފީންސޫރަތާއި ޢަބަސަސޫރަތް އެއްރަކުޢަތުގައި . ވެއެވެއެއްރަކުޢަތުގައި ވިދާޅު
އަދި . އަދި މުއްދައްޘިރުސޫރަތާއި މުއްޒައްމިލުސޫރަތް އެއްރަކުޢަތުގައި ވިދާޅުވެއެވެ. ވިދާޅުވެއެވެ

އަދި ނަބައުސޫރަތާއި . ދަހުރުސޫރަތާއި ޤިޔާމަތުސޫރަތް އެއްރަކުޢަތުގައި ވިދާޅުވެއެވެ
އަދި ދުޚާނުސޫރަތާއި ތަކުވީރުސޫރަތް . އެއްރަކުޢަތުގައި ވިދާޅުވެއެވެ މުރުސަލާތުސޫރަތް

އަދި ދިގުސޫރަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެތައްސޫރަތެއް އެކަލޭގެފާނު " )1(."އެއްރަކުޢަތުގައި ވިދާޅުވެއެވެ
ފަހެ ބަޤަރާސޫރަތާއި، އާލުޢިމްރާނުސޫރަތާއި، . ދަމުނަމާދުގެ އެއްރަކުޢަތުގައި ވިދާޅުވެއެވެ

އެންމެމާތް . އަދި ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ތް އެއްރަކުޢަތުގައި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެއެވެނިސާސޫރަ
   )2(."ދިގުކުރެވޭ ނަމާދެވެ) ކޮޅަށްހުރުން(ނަމާދަކީ ޤިޔާމް 

ފަހެ ފަތިސްނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތުގައާއި، މަޣުރިބުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައާއި، 
އަޑުހަރުކޮށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمތުގައި ޢިޝާނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަ

އަދި މަޣުރިބުނަމާދުގެ ފަހުރަކުޢަތުގައާއި، ޢިޝާނަމާދުގެ ފަހުދެރަކުޢަތުގައާއި، . ކިޔަވައިވިދާޅުވިއެވެ
މެންދުރުނަމާދުގެ ހަތަރުރަކުޢަތުގައާއި، ޢަޞުރުނަމާދުގެ ހަތަރުރަކުޢަތުގައި އެކަލޭގެފާނު 

رسول اهللا ފަހެ ސިއްރުން ކިޔަވާ ނަމާދުތަކާއި ރަކުޢަތްތަކުގައި . "އްރުންނެވެކިޔަވައިވިދާޅުވީ ސި
ކިޔަވައިވިދާޅުވާކަން އަޞްހާބުބޭކަލުން ދެނެވަޑައިގަންނަވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ  صلّى اهللا عليه وسلّم

ވާ ވަރަށް ބައެއް އާޔަތް އެބޭކަލުންނަށް އިވިވަޑައިގަންނަ"ނުވަތަ  )3(."ތުނބުޅިފުޅުގެ ޙަރަކާތުންނެވެ
އަދި ހުކުރުނަމާދުގައާއި، ދެޢީދުދެނަމާދުގައާއި، " )4(."އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވުމުންނެވެ

އަދި " )5(."އިސްތިސްޤާނަމާދުގައާއި، ކޭތަނަމާދުގައި އެކަލޭގެފާނު އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވައިވިދާޅުވިއެވެ
   )6(."ކިޔަވައިވިދާޅުވިއެވެ ދަމުނަމާދުގައި ބައެއްފަހަރު އަޑުހަރުކޮށް އަދި ބައެއްފަހަރު ސިއްރުން

ނަމާދުތަކުގައި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ ބަޔާންވެދިޔަފަދައިން 
ބައެއްފަހަރު . ކިޔަވައިވިދާޅުވުން ބިނާކުރައްވާފައިވަނީ ޙާލަތްނިޔާކުރާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ

                                                             
  .رواه البخاري وأبو داود )3(    .رواه مسلم والطحاوي )2(    .رواه البخاري ومسلم )1(
  . رواه البخاري ومسلم )6(  .رواه البخاري ومسلم وأبو داود )5(    .رواه البخاري ومسلم )4(
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ހަރު މެދުމިންވަރު އަދި ބައެއްފަ. އަދި ބައެއްފަހަރު ކުރުކުރައްވައެވެ. ދިގުކުރައްވައެވެ
ފަހެ ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުތަކުގައި ކިޔަވައިވިދާޅުވި . އިޚުތިޔާރުކުރައްވައެވެ
  .ގޮތުގެ ނަމޫނާއެވެ

ބައެއްފަހަރު އެކަލޭގެފާނު ޙުޖުރާތުސޫރަތާ ނަބައުސޫރަތާ ދެމެދުގެ " :ފަތިސްނަމާދުގައި
ފަހެ ވާޤިޢަތުސޫރަތާއި އެފަދަ . މުގައިވިއެވެސޫރަތްތައް ފަތިސްނަމާދުގައި ވިދާޅުވާކަ

ޙައްޖަތުލްވަދާޢުގައި އެކަލޭގެފާނު "އަދި  )1(."އެހެންސޫރަތްތައް ދެރަކުޢަތުގައި ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ
ބައެއްފަހަރު އެކަލޭގެފާނު ފުރަތަމަ "އަދި  )2(."ފަތިސްނަމާދުގައި ޠޫރުސޫރަތް ކިޔަވައިވިދާޅުވިއެވެ

ބައެއްފަހަރު ޢައްމާފޮތުގެ ސޫރަތްތައް "އަދި  )3(."ރަތް ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެރަކުޢަތުގައި ޤާފުސޫ
އެއްފަހަރަކު "އަދި  )4(."މިސާލަކަށް ތަކުވީރުސޫރަތް ވިދާޅުވިއެވެ. ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ

އި އެއްފަހަރަކު ދަތުރުފުޅެއްގަ"އަދި  )5(.ދެރަކުޢަތުގައިވެސް ޒިލްޒާލުސޫރަތް ކިޔަވައިވިދާޅުވިއެވެ
ރޫމުސޫރަތް ކިޔަވައިވިދާޅުވިކަމުގައި "އަދި  )6(."ފަލަޤުސޫރަތާއި ނާސުސޫރަތް ކިޔަވައިވިދާޅުވިއެވެ

އެއްފަހަރަކު "އަދި  )8(."ބައެއްފަހަރު ޔާސީންސޫރަތް ވިދާޅުވާކަމުގައި ވިއެވެ"އަދި  )7(."ވިއެވެ
ތް ކިޔަވައިވިދާޅުވާން މައްކާގައި އެކަލޭގެފާނު ފަތިސްނަމާދެއްކުރެއްވި ހިނދު މުއުމިނޫންސޫރަ

ށް ފޯރައިވަޑައިގަތް ހިނދު އަފަހެ މޫސާގެފާނާއި ހާރޫނުގެފާނުގެ ވާހަކައާހަމަ. ފެއްޓެވިއެވެ
ބައެއްފަހަރު "އަދި  )9(."ދެން ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަތެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ކެހިވަރެއް އައިސްފިއެވެ

ކުރުދުވަހުގެ ފަތިސްނަމާދުގައި ހު"އަދި  )10(."ޞާއްފާތުސޫރަތް ވިދާޅުވެ ނަމާދުކުރައްވައެވެ
ތުގައި ދަހުރުސޫރަތް އެކަލޭގެފާނު ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ސަޖިދަސޫރަތް އަދި ދެވަނަރަކުޢަ

އެކަލޭގެފާނު ފަތިސްނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތް "އަދި  )11(."ޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެކިޔަވައިވިދާ
   )12(.ދެވަނަރަކުޢަތަށްވުރެ ދިގުކުރައްވައެވެ

މެންދުރުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم " :ރުނަމާދުގައިމެންދު
އަދި ދެވަނަރަކުޢަތަށްވުރެ . ދެރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާއަށްފަހު ދެސޫރަތް ކިޔަވައިވިދާޅުވެއެވެ

ރަށް ބައެއްފަހަރު އެކަލޭގެފާނު މެންދުރުނަމާދު ވަ"އަދި  )13(."ފުރަތަމަ ރަކުޢަތް ދިގުކުރައްވައެވެ
                                                             

  .رواه البخاري ومسلم )2(     .وصححه األلباينرواه أمحد والنسائي  )1(

  .رواه مسلم وأبو داود )4(      .لترمذيرواه مسلم وا )3(
  .وصححه األلباينرواه أبو داود وابن خزمية  )6(  .وصححه األلباينرواه أبو داود والبيهقي  )5(

  .أمحد بسند صحيحرواه  )8(  .وصححه األلباينرواه أمحد والنسائي والبزار  )7(
  .حه األلباينوصحرواه أمحد وأبو يعلى  )10(      .رواه البخاري ومسلم )9(
  . رواه البخاري ومسلم )12(      .رواه البخاري ومسلم )11(
        .رواه البخاري ومسلم )13(
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ގޮސް  )1(އެއީ މެންދުރުނަމާދަށް ޤަމަތްދިނުމަށްފަހު މީހަކު ބަޤީޢަށް. ދިގުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ
ޤަޟާޙާޖާކޮށް ދެންއޭނާގެ ގެއަށްގޮސް ވުޟޫކޮށްގެން އަންނައިރުވެސް އެކަލޭގެފާނު ހުންނަވަނީ 

ކަލޭގެފާނު މެންދުރުނަމާދުގެ އެ. އަޞްޙާބުބޭކަލުން ހީކުރައްވަތެވެ"އަދި  )2(."އެވެފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގަ
ފުރަތަމަ ރަކުޢަތް ދިގުކުރެއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ގިނަ މީސްތަކުންނަށް ފުރަތަމަ ރަކުޢަތް 

އެކަލޭގެފާނު މެންދުރުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުންކުރެ ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި "އަދި  )3(".މެވެލިބު
ވަރަށް އެބަހީ ސަޖިދަސޫރަތުގެ މިންވަރަށް ކިޔަވައި ސޫރަތުލްފާތިޙާގެ އިތުރަށް ތިރީސް އާޔަތުގެ މިން

ބުރޫޖުސޫރަތާއި، ޠާރިޤުސޫރަތާއި، ލައިލުސޫރަތާއި އަދި އެފަދަ "އަދި ބައެއްފަހަރު  )4(."ވެވިދާޅުވެއެ
ބައެއްފަހަރު އެކަލޭގެފާނު އިންޝިޤާޤުސޫރަތް "އަދި  )5(."ވިއެވެއެހެންސޫރަތްތައް ވިދާޅުވާކަމުގައި

އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް މެންދުރުނަމާދާއި ޢަޞުރުނަމާދުގައި އެކަލޭގެފާނު "ފަހެ  )6(."ވެވެއެވިދާޅުވެފައި
ފަހެ  )7(."ނެވެކިޔަވައިވިދާޅުވާކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ތުނބުޅިފުޅުގެ ޙަރަކާތުން

سول اهللا صلّى اهللا عليه رމެންދުރުނަމާދުގެ ފަހުދެރަކުޢަތުގައިވެސް ސޫރަތުލްފާތިޙާއަށްފަހު ބައެއްފަހަރު 
މެންދުރުނަމާދުގެ ފަހުދެރަކުޢަތް ފުރަތަމަ "ފަހެ . ޤުރުއާނުން މިންވަރެއް ވިދާޅުވެއެވެوسلّم 

ދެރަކުޢަތުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައިހައި މިންވަރަށް އެބަހީ ފަނަރައާޔަތުގެ މިންވަރަށް އެކަލޭގެފާނު 
ދެރަކުޢަތުގައި ހަމައެކަނި ސޫރަތުލްފާތިޙާ ބައެއްފަހަރު ފަހު"އަދި  )8(."އެވެކުރުކޮށް ކުރައްވަ

އަޢުލާސޫރަތާއި ) ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައި"(އަދި  )9(."އެވެއެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައިވިދާޅުވި
   )10(."ވެވަތެޣާޝިޔަތުސޫރަތުން އެކަލޭގެފާނު ރާގުލައްވަވާއަޑު އަޞްޙާބުބޭކަލުން އައްސަ

ކުޢަތުގައި ފަނަރައާޔަތުގެ މިންވަރަށް ޢަޞުރުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަ :ޢަޞުރުނަމާދުގައި
އެއީ މެންދުރުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގެ ދެބައިކުޅަ . އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ

އެއްބައިގެ މިންވަރަށް  ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގެ ދެބައިކުޅަ އަދި ފަހުދެރަކުޢަތް. ވަރެވެއެއްބައިގެ މިން
ފަހެ ޢަޞުރުނަމާދުގެ ފަހުދެރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާގެ އިތުރަށް  )11(.ވެވިއެވާކަމުގައިކުރުކުރައް

  . އެހެންސޫރަތެއް އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި ވިދާޅުވިކަމަށް ސާބިތުވެގެން ނުވެއެވެ

                                                             

އަދި މިހާރު . އޭރު އެބިމުގެ އެއްބައިގައި ވަނީ ޤަބުރުސްތާނެކެވެ. ބަޤީޢަކީ މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ އިރުމަތިފަރާތުން އޮންނަ ބިމެކެވެ )1(
  .މުޅި އެބިމަކީ ޤަބުރުސްތާނެކެވެ

  .وصححه األلباينرواه أبو داود  )3(    .)جزء القراءة ( مسلم والبخاري يف رواه  )2(

  .رواه أبو داود والترمذي وصححه وصححه األلباين )5(        .رواه أمحد ومسلم )4(

  .رواه البخاري وأبو داود )7(        .رواه ابن خزمية يف صحيحه )6(

  .مسلمرواه البخاري و )9(        .رواه أمحد ومسلم )8(

  .رواه أمحد ومسلم )11(      .رواه ابن خزمية يف صحيحه )10(
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ބައެއްފަހަރު ޙުޖުރާތުސޫރަތުން ތިރީ ސޫރަތްތައް އެކަލޭގެފާނު " :މަޣުރިބުނަމާދުގައި
އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނުގެ "ފަހެ  )1(."ވައިވިދާޅުވާކަމުގައިވެއެވެމަޣުރިބުނަމާދުގައި ކިޔަ

ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ތީރު މެފަހަތްޕުޅުގައި ނަމާދުކުރައްވައިގެން އެއިން ބޭކަލަކު މިސްކިތުން ނިކު
ދި އަ )2(."އެބަހީ އޭރު އަދި އެހައިއަލިކަން ހުރެއެވެ. ދޫކޮށްލުމުން ތީރުގޮސް ވެއްޓޭތަން ފެނެއެވެ

އެއްފަހަރު ދަތުރުފުޅެއްގައި މަޣުރިބުނަމާދުގެ ދެވަނަރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުއްތީން ކިޔަވައި "
އަދި ބައެއްފަހަރު  )4(."ބައެއްފަހަރު ޠޫރުސޫރަތް ކިޔަވައިވިދާޅުވެފައިވެއެވެ"އަދި  )3(."ވިދާޅުވިއެވެ

ވި އެންމެފަހު އަދި އެކަލޭގެފާނުކުރެއް. މުރުސަލާތުސޫރަތް ކިޔަވައިވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
ބައެއްފަހަރު "އަދި  )5(."މަޣުރިބުނަމާދުގައި އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި ވިދާޅުވީ މުރުސަލާތުސޫރަތެވެ

ފަހެ ދެރަކުޢަތުގައި އަޢުރާފުސޫރަތް . ވަރަށް ދިގު ސޫރަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވާކަމުގައި ވިއެވެ
  .އިވަނީ ހަމައެކަނި ސޫރަތުލްފާތިޙާއެވެފަހެ ތިންވަނަ ރަކުޢަތުގައި ވިދާޅުވެފަ )6(."ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

ޢިޝާނަމާދުގައި ނަބައުސޫރަތާ ޟުޙާސޫރަތާދެމެދުގެ "ފަހެ  :ޢިޝާނަމާދުގައި
ބައެއްފަހަރު ޝަމްސުސޫރަތާއި " )7(."ސޫރަތްތައް އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ

ބައެއްފަހަރު އިންޝިޤާޤުސޫރަތް " އަދި )8(."އެފަދަ އެހެންސޫރަތްތައް ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ
އެއްފަހަރަކު "އަދި  )9(."އަދި ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަކުރައްވާފައިވެއެވެ. ކިޔަވައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

އަދި ޢިޝާނަމާދު  )10(."ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުއްތީން ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި މުޢާޛުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ هللا މާތް. އެވެދިގުކުރެއްވުން ވަނީ މަނާކުރައްވާފަ

. އަވަށުގެ މީހުންނާގެން އިމާމުވެ ނަމާދުކުރެއްވިއިރު ބަޤަރާސޫރަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވަން ފެއްޓެވިއެވެ
. ނަމާދު ދިގުވެގެން ދިޔަދިޔައިނުން ޖަމާޢަތުން މީހަކު ނަމާދު ދޫކޮށްލައި ވަކިން ނަމާދުކޮށްފިއެވެ

އެއީ . މާދުނިމުނު ހިނދު މުޢާޛުގެފާނަށް އެޚަބަރު ލިބިވަޑައިގެން ދަންނަވައިފިއެވެދެންފަހެ ނަ
އަރިހަށް ގޮސް އެވާހަކަ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އޭނާއަށް އެއަޑުއިވިގެން . މުނާފިޤެކެވެ

އޭ . "ވިއެވެފުޅުކުރެއްحديث މުޢާޛުގެފާނަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ދެން . ދަންނަވައިފިއެވެ
ކަލޭގެފާނަކީ ފިތުނަވެރިއެއް ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ކަލޭގެފާނު އިމާމުވެ ނަމާދުކުރައްވާ ހިނދު ! މުޢާޛެވެ

ޝަމްޝުސޫރަތާއި، ޟުޙާސޫރަތާއި، އަޢުލާސޫރަތާއި، ޢަލަޤުސޫރަތާއި، ލައިލުސޫރަތްފަދަ ސޫރަތްތައް 
                                                             

        .وصححه األلباينرواه أمحد والنسائي  )2(        .رواه البخاري ومسلم )1(
  .رواه البخاري ومسلم )4(        .أمحد بسند صحيحرواه  )3(
  .رواه البخاري )6(        .رواه البخاري ومسلم )5(
  .وصححه األلباين أمحد والترمذي وحسنهرواه  )8(        .لأللباين صفة صالة النيب )7(
  .رواه البخاري ومسلم )10(        .رواه البخاري ومسلم )9(
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އި މުސްކުޅިންނާއި، ބަލިކަށިމީހުންނާއި، އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގަ. ވިދާޅުވާށެވެ
ފަހެ ޢިޝާނަމާދުގެ ފަހު ދެރަކުޢަތުގައި އެކަލޭގެފާނު  )1(."ޙާޖަތްތެރިން ނަމާދުކުރެތެވެ

ފަހެ މިބަޔާންވެދިޔައީ ފަރުޟުފަސްނަމާދުގައި . ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ސޫރަތުލްފާތިޙާއެވެ
  . ބެހެއްޓެވި ގޮތުގެ ނަމޫނާއެވެސުރަތުލްފާތިޙާއަށްފަހު ކިޔަވައިވިދާޅުވުން 

. ވިދާޅުވިއެވެ  - رمحه اهللا - عالّمة ابن القيم .ނަމާދުގައި ޤުރުއާންކިޔަވަން ޖެހޭގޮތް
އަދި ކޮންމެ . ކިޔަވައި ވިދާޅުވާއިރު އަޑުފުޅު ދަންމަވައިލައްވައެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم "

ފަހެ ޤުރުއާން  )2(."ރައްވާއިރު ދަންމަވައިލައްވައެވެއަދި ވަޤްފުކު. އާޔަތަކަށް ވަޤްފުކުރައްވައެވެ
ރީތިއަޑުން، ރީތިރާގެއްގައި، ނަފްސަށް ތަކުލީފު ދިނުމެއްނެތި އަދި ތަޖުވީދުގެ މަގުން ކިޔެވުން 

. ރުއްސުންލެއްވި ބަރާއު ބުނު ޢާޒިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
نوا الْقُرآنَ زيِّ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅު

كُماتوهللا އަދި މާތް." ތިޔަބައިމީހުންގެ އަޑުތަކުން ޤުރުއާން ޒީނަތްތެރިކުރާށެވެ: "މާނައީ  )3("بِأَص
رسول اهللا صلّى . ދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވި. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ރިވެތިކޮށް " : މާނައީ )4("ن لَم يتغن بِالْقُرآنلَيس منا م". ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم حديث 
هللا އަދި މާތް ."ރާގުގައި ޤުރުއާން ނުކިޔަވާ މީހާ ފަހެ އަހުރެމެންގެ ތެރެއިން ނުވެއެވެ

رسول اهللا صلّى . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައި
إِذَا سمعتموه يقْرأُ  ياسِ صوتا بِالْقُرآن الَّذإِنَّ من أَحسنِ الن". ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم حديث 

އަޑުން ޤުރުއާން ކިޔަވާމީހުންގެ ހަމަކަށަވަރުން އެންމެ ރީތި: "މާނައީ )5("حِسبتموه يخشى اَهللا
އަށް هللاތެރޭގައި އެމީހަކު ޤުރުއާން ކިޔަވާއަޑު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިވޭ ހިނދު އެމީހަކު 

ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް." ބިރުވެތިވާކަމަށް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހީވާމީހާ ހިމެނިގެންވެއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާ. އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 اهللا تعاىل،": މާނައީ )6("نبِي يتغنى بِالْقُرآنماَ أَذنَ اُهللا لشيٍء ماَ أَذنَ ل". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 

                                                             
 .رواه البخاري ومسلم والنسائي )1(

 .البن القيم" زاد املعاد يف هدي خري العباد" )2(

   .رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه )3(

 .اري وأبو داودوالبخ رواه أمحد )4(

  .وصححه األلباينرواه ابن ماجه  )5(

 .رواه البخاري ومسلم )6(
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އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ ރާގުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވަނިކޮށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު 
  ".އިވޮޑިގެންވާވަރަކަށް އެހެންއެއްޗަކަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު އައްސަވައިވޮޑިނުގަންނަވައެވެއައްސަވަ

 ފަހެ ޤުރުއާން .ޤުރުއާން އަޑުއިވެމުންދާ ހިނދު މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަންތައްތައް
ޙުމަތުގެ ކިޔަވާމީހާއަށާއި ޤުރުއާން އަޑުއަހާމީހާއަށް ނަމާދުގައި ވިޔަސް ނަމާދުން ބޭރުގައި ވިޔަސް ރަ

ނަމާދުގައި . ގެ ފަޟުލުވެރިވަންތަކަމަށް އެދުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެهللاއާޔަތެއް ކިޔެވޭ ހިނދު 
އޭ ހައްދަވައި ( اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك من فَضلكމިސާލަކަށް . ނަމަ އެދޭނީ ޢަރަބިބަހުންނެވެ

ންތަކަމުން ދެއްވުމަށްއެދި މިއަޅާ ގެ ދަރުމަވަهللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
އަދި ޢަޛާބުގެ އާޔަތެއް ކިޔެވޭ ހިނދު ނަރަކައިގެ ޢަޛާބުން .) ގެ ޙަޟުރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاއިބަ

އޭ (أَعوذُ بِك من الناَّرِ  اللَّهم إِنِّيމިސާލަކަށް . ދިންނެވުމަށް އެދުންވެސް މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
ހަމަކަށަވަރުން ނަރަކައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ! ވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއް

ރުއްސުންލެއްވި ޙުޛައިފަތު ބުނު ޔަމާނުގެ هللا މާތް.) ގެ ޙަޟްރަތުން މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެهللاއިބަ
 رسول اهللا صلّى اهللاއެއްރެއަކު ދަމުނަމާދުގައި . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އަހުރެން . އެކަލޭގެފާނު ބަޤަރާސޫރަތް ފައްޓަވައިފިއެވެ. އެކު އަހުރެން އިޤްތިދާވީމެވެعليه وسلّم 
. ސަތޭކައާޔަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވެފައި އެކަލޭގެފާނު ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ހިތަށްއެރިއެވެ

އި އާލުޢިމްރާނުސޫރަތް ފަހެ ބަޤަރާސޫރަތް ނިންމަވަ. އެކަމަކު ރުކޫޢަކަށް ވަޑައެއްނުގަތެވެ
އަދި ކިޔަވައި . އަދި އާލުޢިމްރާނުސޫރަތް ނިންމަވައި ނިސާސޫރަތް ފައްޓަވައިފިއެވެ. ފައްޓަވައިފިއެވެ

އަދި ތަސްބީޙައިގެ އާޔަތެއް . ވިދާޅުވަމުން ދިޔައީ ލަސްލަހުން އާޔަތްތަކަށް ހުއްޓަވަމުންނެވެ
ރަޙުމަތުގެ އާޔަތެއް ކިޔަވައި ވިދާޅުވާ ހިނދު  އަދި. ކިޔަވައިވިދާޅުވާ ހިނދު ތަސްބީޙަކިޔުއްވައެވެ

އަދި ޢަޛާބުގެ އާޔަތެއް ކިޔަވައި ވިދާޅުވާ ހިނދު ރައްކާތެރިކަމަށް . އެކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވައެވެ
   )1(."އެދިވަޑައިގަންނަވައެވެ

ފަހެ އިމާމުމީހާއާ އެންމެ ކައިރީގައި ތިބެންޖެހޭނީ ޤުރުއާން  .އިމާމުމީހާއަށް ލައިދިނުން
އިމާމުމީހާއަށް ނުބައިކޮށް ޤުރުއާންކިޔެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ . އެންމެބޮޑަށް ދަންނަ މީހުންނެވެ

هللا ފަހެ މާތް. ހަނދާންނެތިގެން ހުއްޓިއްޖެނަމަ ދަންނަމީހާ އިމާމަށް ކިޔައިދޭންޖެހޭނެއެވެ
. އެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވި. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

ކިޔަވައިވިދާޅުވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެއްފަހަރަކު ނަމާދުގައި 
ދެން ނަމާދު ނިމުމުން އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިފުޅުލައްވާ އުބައްޔު . އޮޅިވަޑައިގަތެވެ

                                                             
 .رواه مسلم )1(
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. ތޯއެވެ؟ އުބައްޔު ވިދާޅުވިއެވެއަހުރެމެންނާ އެކު ނަމާދުކުރެއްވިން. ބުނު ކަޢުބަށް ވިދާޅުވިއެވެ
    )1("ދެން ލައިނުދެއްވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ! އާދޭހޭ

ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔެވުމަކީ . ދަންނައެވެ .އިމާމުމީހާގެ ފަހަތުގައި މައުމޫމުން ކިޔެވުން
ޔެވޭ ނަމާދުތަކާއި ރަކުޢަތްތަކުގައި ސިއްރުން ކި. ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުޟެކެވެ

އިމާމުމީހާގެ ފަހަތުގައި މައުމޫމުންވެސް ސޫރަތުލްފާތިޙާ ސިއްރުން ކިޔެވުން ފަރުޟުވެގެންވާކަމަށް 
އަދި އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވޭ ނަމާދުތަކުގައި އަޑުހަރުކޮށް . ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައެވެ

ހީ ފަތިސްނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތާއި، މަޣުރިބުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތާއި، ކިޔެވޭ ރަކުޢަތްތަކުގައި އެބަ
ޢިޝާނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތާއި، ހުކުރުނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތާއި، ޢީދުނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތާއި، 

ޔެވުން ކޭތަނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތުގައި އިމާމުމީހާގެ ފަހަތުން ސޫރަތުލްފާތިޙާ ފިޔަވައި އެހެންސޫރަތެއް ކި
ދެންފަހެ މިރަކުޢަތްތަކުގައި . މަނާވެގެންވާކަމަށްވެސް ޢިލްމުވެރިންވަނީ އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައެވެ

އިމާމުމީހާގެ ފަހަތުން ނުވަތަ އިމާމުމީހާއަށްވުރެ ފަހުން މައުމޫމުން ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔެވުމާމެދު 
ލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ސޫރަތުލްފާތިޙާވެސް ބައެއް ޢި. ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އިޚްތިލާފުވެވަޑައިގެންފައެވެ

ގެ އަންނަނިވި هللاއެބޭކަލުން ގެންނަވާފައިވާ ދަލީލަކީ މާތް. ކިޔެވުން މަނާވެގެންވާކަމަށެވެ
̄   ] . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވަޙީބަސްފުޅެވެ  ®  ¬   «  ª  ©

  ±  °Z  )އި ތިޔަބައިމީހުން ކަނުލަ އަދި ޤުރުއާންކިޔެވޭ ހިނދު: "މާނައީ  )٢٠٤: األعراف
އަދި ." އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރަޙުމަތް ލެއްވެވުމަށްޓަކައެވެ. ވެއަދި ހަނުލައި ތިބޭށެ. އަހާށެވެ
رسول . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

: މާނައީ  )2("فَقراَءةُ اِإلمامِ لَه قراَءةٌ ،من كَانَ لَه إِمام". ވިއެވެފުޅުކުރެއްاهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 
ފަހެ އިމާމުމީހާގެ ކިޔެވުން އެއީ އޭނާއަށްވާ . މާމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރާމީހާ ދަންނައެވެއި"

  ." ކިޔެވުމެވެ
ތުލްފާތިޙާ ޙާލަތެއްގައި ސޫރަ ވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހުރިހާއަދި ބައެއް ޢިލްމު
އެބަހީ އިމާމުމީހާ އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާ ރަކުޢަތްތަކުގައިވެސް . ކިޔެވުން ފަރުޟުވެގެންވާކަމަށެވެ

އެކަމަކު މައުމޫމުން ކިޔަވާނީ . މައުމޫމުން ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔެވުން ފަރުޟުވެގެންވާކަމަށެވެ
ނަމާދުގެ ރުކުނެއްކަމަށް  މިބޭކަލުންގެ ދަލީލުތަކަކީ ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔެވުމަކީ. ސިއްރުންނެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޢުބާދަތު ބުނު هللا މާތް. އަދި އިތުރަށް ގެންނަވާފައިވެއެވެ. ބަޔާންވެދިޔަ ދަލީލުތަކެވެ
                                                             

 .وصححه األلباينرواه أبو داود وابن حباّن والطّرباين  )1(

 .األلباينرواه ابن أيب شيبة والدارقطين وحسنه  )2(
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رسول اهللا صلّى اهللا عليه އެއްފަހަރަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޞާމިތުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ފަހެ . ކަލޭގެފާނަށް ކިޔަވައިވިދާޅުވުން ވަރަށް އުނދަގޫވެއްޖެއެވެފަތިސްނަމާދުކުރެއްވިއިރު އެوسلّم 

. ނަމާދުން އަވަދިވެވަޑައިގެން އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާ ކުރިމަތިލައްވާ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
ދެން ." ތިޔަބައިމީހުން އިމާމާގެ ފަހަތުގައި ކިޔެވިކަން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގެންފިއެވެ"

. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ! އާދޭހޭ. ލުން ދަންނަވައިފިއެވެއަޞްޙާބުބޭކަ
އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ސޫރަތުލްފާތިޙާ . ސޫރަތުލްފާތިޙާ ފިޔަވައި އެހެން ސޫރަތެއް ނުކިޔަވާށެވެ"

ދެން މަނާކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭކަލުން ގެންވާފައިވާ  )1(."ނުކިޔަވައިފިމީހަކަށް ނަމާދެއްނުވެއެވެ
ފައި އެވަނީ ފަހެ އާޔަތުގައި މަނާކޮށް: ޔަތަށާއި ޙަދީޘަށް މިބޭކަލުން ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބަކީއާ

އަދި ޙަދީޘްގައި އެވަނީ . ފަހު އިމާމުމީހާގެ ފަހަތުން ޤުރުއާންކިޔެވުމެވެސޫރަތުލްފާތިޙާއަށް
. ހަކައެވެސޫރަތުލްފާތިޙާއަށްފަހު އިމާމުމީހާ ކިޔަވާކިޔެވުން މައުމޫމުންނަށްވެސް ފުދިގެންވާ ވާ

އެއީ . ފަހެ ރާޖިޙުކަމަށް ފެންނަނީ މިގޮތެވެ. ސޫރަތުލްފާތިޙާ ފުދިގެންވާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ
ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔެވުން ފަރުޟުވެގެންވާކަމަށް އައިސްފައިވާ ދަލީލުތައް ގިނަވެފައި 

ތުލްފާތިޙާ ދެންފަހެ މައުމޫމުން ސޫރަތުލްފާތިޙާކިޔަވާނީ އިމާމުމީހާ ސޫރަ. ވަރުގަދަކަމުންނެވެ
އެކަމަކު އެދެމެދުގައި އިމާމުމީހާ ވަގުތު ދިނުން . (ކިޔަވައިނިމި އަނެއް ސޫރަތް ފެށުމާ ދެމެދުއެވެ

އިމާމުމީހާ އެދެމެދުގައި ވަގުތު ނުދޭކަމުގައި ވާނަމަ މައުމޫމުން ކިޔަވާނީ .) ލާޒިމެއްނޫނެވެ
  .ށެވެއެކަމަކު އިމާމުމީހާއަށްވުރެ އިސްނުވާގޮތަ. އިމާމުމީހާއާ އެކުއެވެ
ހިނދުކިޔާ  ނަމާދުގެ އެއްޙަރަކާތުން އަނެއްޙަރަކާތަށް ބަދަލުވާ - 8

އެބަހީ ރުކޫޢަށްދާ ހިނދުގައާއި، ސަޖިދައަށްދާ ހިނދުގައާއި، ސަޖިދައިން  .ތަކުބީރުތައްކިޔުން
ފަހެ . ވެއެ سمع اُهللا لمن حمدهފަހެ ރުކޫޢުން ތެދުވަމުން ކިޔާނީ . ކިޔުމެވެ اُهللا أَكْبرތެދުވާހިނދު 

އެކަލޭގެފާނު . ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
ކޮންމެ ތިރިވެވަޑައިގަތުމެއްގައާއި، ކޮންމެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ވިދާޅުވިއެވެ

ޅުވަނިކޮށް އަހުރެން ތެދުވެވަޑައިގަތުމެއްގައާއި، ކޮންމެ އިށީނދެވަޑައިގަތުމެއްގައި ތަކުބީރު ވިދާ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه . "ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ ވިދާޅުވިއެވެهللا އަދި މާތް )2(."ދެކުނީމެވެ

ދެން ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަންނަވާ . ނަމާދަށް ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ތަކުބީރުވިދާޅުވެއެވެوسلّم 
ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ބުރަކަށިފުޅު ދެން ރުކޫޢުން ތެދުވެ. ހިނދު ތަކުބީރުވިދާޅުވެއެވެ

                                                             
 . والبخاري يف جزء القراءة وأبو داود والترمذي رواه أمحد )1(

 .رواه أمحد والنسائي والترمذي وصححه وصححه األلباين )2(
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ދެން ކޮޅަށްހުންނަވާ ޙާލު ސަޖިދައަށް . އޭ ވިދާޅުވެއެވެ سمع اُهللا لمن حمدهތެދުކޮށްލައްވަމުން 
ދެން ސަޖިދައަށް . މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެربناَ لَك الْحمد ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން 
ދެން ސަޖިދައިން އިސްތަށިފުޅު އުފުއްލަވާ . އޭ ވިދާޅުވެއެވެأَكْبر  اُهللاތިރިވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު 
ދެން ދެސަޖިދަކުރައްވާ ދެވަނަރަކުޢަތަށް ތެދުވެވަޑައިގަންވާ ހިނދު . ހިނދު ތަކުބީރުވިދާޅުވެއެވެ

ދެން ނަމާދުން އެކަލޭގެފާނު އަވަދިވެވަޑައިގަންނަވަންދެން އެގޮތަށް . ތަކުބީރުވިދާޅުވެއެވެ
އެކަލޭގެފާނު ދުނިޔެ ދޫކުރައްވައި . ފަހެ އަބޫހުރައިރާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްވައެވެކަންތައްކު

   )1(."ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވި ގޮތަކީ މިއެވެ
އެބަހީ ރުކޫޢުގެ ވާޖިބު މިންވަރު ފިޔަވައި ރުކޫޢުގައި  .ރުކޫޢުގެ ހައިއަތުތައް - 9

އެއީ ބުރަކަށި އުނަގަނޑާ ހަމައަށް ލަންބައިލުމާއި، ބުރަކަށި ތެދުކޮށް . ވެފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ސިފަތަކެ
ބޭއްވުމާއި، ބޯ ބުރަކަށްޓާ އެއްވަރުކުރުމާއި، އަތުގެ އިނގިލިތައް ފޭކޮށް އަތަށް ބާރުލައި ކަކުލުގައި 
އި ހިފެހެއްޓުމާއި، އަތްދަނޑި އަރިކަށީގައި ނުޖައްސައި ކުޑަކޮށް ފޭކޮށް ބެހެއްޓުމާއި، ރުކޫޢުގަ

ފަހެ . އޮންނައިރު ސަޖިދަކުރާތަނަށް ނުވަތަ ފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅަށް ބެލުމާއި މިކަންކަމެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޙުމައިދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
ނދު އެކަލޭގެފާނުގެ ރުކޫޢަށްވަޑައިގަންނަވާ ހި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން "

އަދި ތިރިނުމެކުރައްވައި . އަދި އިސްތަށިފުޅު ނުމެ އުފުއްލަވައެވެ. ބުރަކަށިފުޅު ސީދާކުރައްވައެވެ
هللا އަދި މާތް )2(."އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ދެއަތްޕުޅުން ދެކަކޫފުޅުގައި ހިފަހައްޓަވައެވެ. މެއެވެ

رسول اهللا صلّى . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ރުކޫޢުގައި އޮންނަވާ ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ ބުރަކަށިފުޅުމަތީ ފެންކަންވާރެއް  اهللا عليه وسلّم

އެބަހީ ބުރަކަށިފުޅު އެހައިވެސް . (ބެހެއްޓިއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ ފެންފޮދު ފައިބައިގެން ނުދާނެއެވެ
   )3(.)"ތެދުކުރައްވައެވެ

ރުކޫޢުގައި ކިޔުމަށް ތަފާތު ޒިކުރުތައް  .ރުކޫޢުގައި ޒިކުރާއި ދުޢާކުރުން - 10
ފަހެ މިބަޔާންކުރަނީ އޭގެތެރެއިން އެންމެޞައްޙަ ގޮތުގައި . ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޙުޛައިފާގެ ކިބައިން هللا މާތް. ވާރިދުވެގެންއައިސްފައިވާ ޒިކުރުތަކެވެ
އެކުގައި އާرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަހުރެން . "ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެއެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

                                                             
  .والبخاري ومسلم وأبو داود رواه أمحد )1(

 .وصححه األلباينالنسائي  رواه )2(

 .رواه أمحد وأبو داود يف مراسيله )3(
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 "مِيظعالْ يبِر نَحاَبس". ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ރުކޫޢުގައި ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ. ނަމާދުކުރީމެވެ
ގެ هللا މިއަޅާ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި މަތިވެރި(} ތިންފަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަފަހަރު{

މިގޮތަށް އެއްވެސް  "وبِحمده مِيظعالْ يبِر نَحاَبس"ދެންފަހެ  )1()"!ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ
އިތުރުކޮށް އައިސްފައިވަނީ މުޅިންވެސް " وبِحمده". ޞައްޙަ ރިވާޔަތަކުން ސާބިތުވާކަށް ނެތެވެ

  . ޟަޢީފު ރިވާޔަތްތަކުގައެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް

ރުކޫޢުކުރައްވާ ހިނދު މިފަދައިން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން . ވިދާޅުވިއެވެ
، يرِصبو، يعمس كلَ عشخ تملَسأَ كلَو، تنآم كبِو، تعكَر كلَ مهللَّاَ". ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ

ومّخي ،وظَعمي ،وعبِصي ،ماَو اسبِ لَّقَتقَ هدمއޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ": މާނައީ )2("ي !
 އަދި މިއަޅާ. އަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެهللاއިބަ އަދި މިއަޅާ. އަށް ރުކޫޢު ކޮށްފީމެވެهللاއިބަ މިއަޅާ
މިއަޅާގެ އިވުމާއި، މިއަޅާގެ ފެނުމާއި، މިއަޅާގެ . އަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަން ވެއްޖައީމެވެهللاއިބަ
ޑިއާއި، މިއަޅާގެ ކައްޓާއި، މިއަޅާގެ ގޮހޮރާއި، އަދި މިއަޅާގެ ފައިތިލަ އުފުއްލާދިން އެއްޗެއް ނސިކު

  ."ވަނީ އިބަރަސްކަލާނގެއަށް މަޑުމޮޅިވެ ނިކަމެތި ވެގެންނެވެ) އެބަހީ ޖިސްމު(
އެކަމަނާ . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުهللا އަދި މާތް

އި މިފަދައިން ސަޖިދާގަރުކޫޢުގައާއި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން. ވިދާޅުވިއެވެ
އުނި  އެކަލާނގެ ހުރިހާ": މާނައީ )3("حِوالرو ةكَئالَمالْ بر، سودقُ، حوبس". ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ

. ހިރުވެ ވޮޑިގެންވެއެވެޢައިބަކުން ހުސްޠާ ހުރިހާ.  ވެކަކުން ހުސްދުރުވެވޮޑިގެންވެއެސިފަތަ
  ."އެކަލާނގެއީ މަލާއިކަތުންނާއި، ޖިބްރީލުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ

. ރުއްސުންލެއްވި ޢައުފު ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް
އެކުގައި ނަމާދުކުރުމަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަހުރެން އެއްރެއަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި އެކަލޭގެފާނު ރުކޫޢުގައި . ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ބަޤަރާސޫރަތް ކިޔަވަންފެއްޓެވިއެވެ. ތެދުވެއްޖައީމެވެ
 )4("ةمظَعالْو، ِءياَرِبكالْو، توكُلَمالْو، توربجالْ يذ نَحاَبس". މިފަދައިން ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ

ގަދަފަދަކަމާއި، ވެރިކަމާއި، ބޮޑުކަމާއި، މަތިވެރިކަމުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ": މާނައީ
  !"ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ

                                                             
  .رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن )1(

 .والبيهقي وابن حباّنرواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي  )2(

  .رواه مسلم وأبو داود )3(

 .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي  )4(
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އެކަމަނާ . ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް
އި މިފަދައިން ސަޖިދާގަވަރަށްގިނައިން ރުކޫޢުގައާއި  مرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّ. ވިދާޅުވިއެވެ

ގެ هللاއިބަ": މާނައީ )1("يل رفاغْ مهاللَّ كدمحبِو ناَبر مهاللَّ كنحاَبس". ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ
! ކޮއޭ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ

! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. އަށް ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެهللاއަދި ހުރިހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް އިބަ
   !"މިއަޅާއަށް ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ

هللا ފަހެ މާތް. ރުކޫޢުގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. ދަންނައެވެ
ރުކޫޢުގައާއި . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އަދި  )2(."އަހުރެންނަށް ނަހީކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއި ޤުރުއާންކިޔެވުން ސަޖިދާގަ
އެކަލޭގެފާނު . ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

نهِيت أَنْ أَقْرأَ الْقُرآنَ  يأَالَ وإِن". ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم حديث  رسول اهللا صلّى. ވިދާޅުވިއެވެ
 ،الدعاِء يا السجود فَاجتهِدوا فوأَم ،فَأَما الركُوع فَعظِّموا فيه الرب عز وجلَّ ،راكعا أَو ساجِدا

لَكُم ابجتسأَنْ ي نވަނީ هللاހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް މާތް. ދަންނާށެވެ: "މާނައީ )3("فَقَم
. ފަހެ ރުކޫޢު ދަންނައެވެ. އި ޤުރުއާންކިޔަވައި ވިދާޅުވުން ނަހީކުރައްވާފައެވެސަޖިދާގަރުކޫޢުގައާއި 

 ފަހެ އެޙާލަތުގައި. އަދި ސަޖިދަ ދަންނައެވެ. މާތްކުރާށެވެهللا ފަހެ އެޙާލަތުގައި ތިޔަބައިމީހުން 
) އި ތިޔަބައިމީހުންކުރާދުޢާސަޖިދާގަ(ފަހެ . ތިޔަބައިމީހުން ދުޢާކުރުމުގައި ހީވާގިވާށެވެ

  ."ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިޖާބަކޮށްދެވުން އެކަށީގެންވެއެވެ
ރުކޫޢުން ތެދުވަމުން  .ރުކޫޢުން ތެދުވަމުންނާއި އިޢުތިދާލުގައި ޒިކުރުކުރުން -11

މައުމޫމުމީހާއަށް ދެގޮތަކަށް ކިޔުން . ކިޔުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ ه سمع اُهللا لمن حمدއިމާމުމީހާ 
 دمحالْ كلَ ناَبرނުވަތަ . ކިޔުމެވެ دمحالْ كلَو ناَبرނުވަތަ  سمع اُهللا لمن حمده އެއީ . ހުއްދައެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުނު މާލިކުގެ هللا މާތް ފަހެ. ކިޔުމެވެ دمحالْ كلَ ناَبراللَّهم ނުވަތަ . ކިޔުމެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ذَا قَالَ وإِ ،وإِذَا ركَع فَاركَعوا ،روام بِه فَإِذَا كَبر فَكَبِّإِنما جعلَ اِإلمام ليؤت" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

                                                             
  .البخاري ومسلمأمحد ورواه  )1(

           .رواه مسلم )2(

 .رواه مسلم )3(
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ހަމަކަށަވަރުން : "މާނައީ )1("وإِذَا سجد فَاسجدوا ،لمن حمده فَقُولُوا ربنا ولَك الْحمد سمع اُهللا
ކިޔާ ހިނދު ތިޔަބައިމީހުންވެސް اُهللا أَكْبر ފަހެ އޭނާ . އިމާމު ލެއްވުނީ އޭނާއާ އިޤްތިދާވެވުމަށްޓަކައެވެ

 رއަދި އޭނާ . އަދި އޭނާ ރުކޫޢުކުރާ ހިނދު ތިޔަބައިމީހުންވެސް ރުކޫޢުކުރާށެވެ. ވެކިޔާށެاُهللا أَكْب عمس
އަދި އޭނާ ސަޖިދަކުރާ ހިނދު . ކިޔާށެވެ ربناَ ولَك الْحمدކިޔާ ހިނދު ތިޔަބައިމީހުން  اُهللا لمن حمده

ބޫހުރައިރާ ރިވާކުރެއްވި ރުއްސުންލެއްވި އަهللا އަދި މާތް." ތިޔަބައިމީހުންވެސް ސަޖިދަކުރާށެވެ
 )2("لمن حمده فَقُولُوا ربنا لَك الْحمد وإِذَا قَالَ سمع اُهللا". ޙަދީޘްފުޅުގައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ

 ربناَ لَك الْحمدކިޔާ ހިނދު ތިޔަބައިމީހުން  سمع اُهللا لمن حمده) އިމާމު(އަދި އޭނާ : "މާނައީ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅެއްގައިވަނީ هللا އަދި ހަމަ މާތް." ކިޔާށެވެ

: މާނައީ )3("فَقُولُوا اللَّهم ربنا لَك الْحمد ،لمن حمده سمع اُهللاإِذَا قَالَ اِإلمام ". މިފަދައިންނެވެ
  ."ކިޔާށެވެ اللَّهم ربناَ لَك الْحمدދު ތިޔަބައިމީހުން ކިޔާ ހިނ سمع اُهللا لمن حمدهއަދި އިމާމު "

ދެން އިޢުތިދާލުގައި އިމާމުވެސް މައުމޫމުންވެސް އަންނަނިވި ޒިކުރުތައްކުރުން 
. އްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުهللا މާތް. ބުވެގެންވެއެވެމުސްތަޙައް

سمع اُهللا ވަޑައިގަންނަ ހިނދު ރުކޫޢުން ތެދުވެاهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  رسول. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 ماَو ضِراَألو اتوماَالس َءلْم ربنا لَك الْحمد ". އޭ ވިދާޅުވެ މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ لمن حمده

بينماَه ،وماَ َءلْم ئْشت من شٍءي بعއުޑުތަކާއި،! ރަސްކަލާކޮ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި އޭ": މާނައީ )4("د 
 އިފުރަ އެއްޗެއް އިރާދަކުރެއްވި هللاއެއްޗަކާއި އަދި އެއަށްފަހުވެސް އިބައި އެދެމެދުގައިވާހަ ބިމާއި،
  ".އަށް ޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެهللاއިބަ

. ބުނު އަބީއައުފާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
މިދުޢާ ) އިޢުތިދާލުގައި(رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެއެ

 ،وملَْء ما شئْت من شىٍء بعد ،اللَّهم لَك الْحمد ملَْء السماِء وملَْء اَألرضِ". ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ
من الذُّنوبِ والْخطَايا كَما ينقَّى الثَّوب  ياللَّهم طَهرنِ ،الْماِء الْبارِدبِالثَّلْجِ والْبرد و ياللَّهم طَهرنِ

އަދި  ބިމާއި، އި،އުޑާ! ރަސްކަލާކޮ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި އޭ": މާނައީ )5("اَألبيض من الْوسخِ
 އޭ .ޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެއަށް هللاއިބަ އިފުރަ އެއްޗެއް އިރާދަކުރެއްވި هللاއެއަށްފަހުވެސް އިބަ

                                                             
  .رواه أمحد ومسلم وأبو داود )1(

  .رواه أمحد والبخاري والنسائي والبيهقي وابن حباّن )2(

 .رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي )3(

 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي )4(

  .رواه أمحد ومسلم )5(
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ސުނޯއާއި، ގަނޑުފެނާއި، ފިނިފެނުން މިއަޅާ  !ރަސްކަލާކޮ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި
ހަޑިމިލައިން ހުދުހެދުން ސާފުކުރެވޭ  !ރަސްކަލާކޮ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި އޭ! ޠާހިރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

  "!ފަދައިން ކުށްތަކާއި ފާފަތަކުން މިއަޅާ ޠާހިރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

އޭ ވިދާޅުވެ ދެން މިފަދައިން ވިދާޅުވާ  سمع اُهللا لمن حمده ،رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ވިދާޅުވިއެވެ
 ٍءيش نم تئْش ماَ َءلْمو، ضِراَأل َءلْمو اتوماَالس َءلْم اللَّهم ربنا لَك الْحمد ". ކަމުގައިވިއެވެ

بعدأَ. هِءناَالثَّ لَه الْومجأَ، دحالْ لَقاَ ماَ قعبد ،لَ ناَلُّكُوك عبللَّاَ، دهنِماَ الَ مع أَ ماَلطَعيت ،الَو معطي 
ماَل منعت ،الَو يفَنا الْذَ عجّد منالْ كجއުޑުތަކާއި،! ރަސްކަލާކޮ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި އޭ": މާނައީ "د 

އަށް ޙަމްދު هللاއިބަ އިފުރަ އެއްޗެއް އިރާދަކުރެއްވި هللاބިމާއި، އަދި އެއަށްފަހުވެސް އިބަ
! މަތިވެރިކަމެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ ރިވެތި ޘަނާއަކާއި، އެންމެހާ އޭ އެންމެހާ. ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ

ގެ هللاއަދި އަޅަމެން އެންމެންނަކީ އިބަ. ނަވާނެ އެންމެ ޙައްޤުވެގެންވާ ބަހަކީ މިއީއެވެދަން އަޅަކު
ފަރާތެއް  ދެއްވާ އެއްޗެއް މަނާކުރާނެ هللاބައި! ރަސްކަލާކޮ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި އޭ. އަޅުންނީމުއެވެ

އެއްވެސް  އަދި. އެއްޗެއް ދޭނެ އެހެންފަރާތެއްވެސް ނުވެއެވެ މަނާކުރެއްވި هللاއަދި އިބަ. ނުވެއެވެ
ޤަދަރުވެރިޔަކަށް ނުވަތަ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އޭނާގެ ޤަދަރުވެރިކަން ނުވަތަ ނަސީބުވެރިކަން 

އެއްޗަކީ  ހަމައެކަނި ފައިދާދޭ(. ނުކޮށްދޭނެއެވެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ޙަޟްރަތުންއިބަރަސްކަލާނގެ 
   ".)ޞާލިޙުޢަމަލެވެ

. ބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޙުޛައިފަތު ބުނު ޔަމާނުގެ ކިهللا މާތް
. އާއެކު ދަމުނަމާދުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއްރެއަކު އެކަލޭގެފާނު 

ދެން އެކަލޭގެފާނު ރުކޫޢުން . އަދި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވިގޮތް ބަޔާންކުރައްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ
ދެން . ކަލޭގެފާނުގެ އިޢުތިދާލު ގާތްގަނޑަކަށް ރުކޫޢާ އެއްވަރެވެއަދި އެ. ތެދުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ހަމައެކަނި ޙަމްދު : "މާނައީ )1("الْحمد يالْحمد لربِّ يلربِّ". އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ހަމައެކަނި ޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެންވަނީ . ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށެވެ

  ."މަންކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށެވެތި
ތަ ސަޖިދައަށްދިއުމުގެ ކައިފިއްޔަތާއި ސަޖިދައިން ދެވަނަރަކުޢަތަށް ނުވަ -12

ސަޖިދައަށްދިއުމުގެ ދެކައިފިއްޔަތެއް ވާރިދުވެގެން  .ރަކުޢަތަށް ތެދުވުމުގެ ކައިފިއްޔަތުހަތަރުވަނަ
ން އަތްޖެއްސުމާއި، ފުރަތަމަ އަތްޖައްސައި ދެން އެއީ ފުރަތަމަ ކަކޫޖައްސައި ދެ. އައިސްފައިވެއެވެ

                                                             
 .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود  )1(
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ފަހެ ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އެންމެރަނގަޅު ގޮތް ރާޖިޙުކުރެއްވުމުގައި އިޚުތިލާފުވެ . ކަކޫޖެއްސުމެވެ
  . ފަހެ މިމަސްއަލަ ބިނާވެގެންވަނީ ދެޙަދީޘެއްގެ މައްޗަށެވެ. ވަޑައިގެންފައެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ هللا މާތް
ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ވިދާޅުވިއެވެ

ދެއަތްޕުޅުގެ ކުރިން ދެކަކޫފުޅު ޖައްސަވަނިކޮށް އަދި ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ 
   )1(."ޕުޅު އުފުއްލަވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެދެކަކޫފުޅަށްވުރެ ކުރިން ދެއަތް

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
إِذَا سجد أَحدكُم فَالَ يبرك كَما ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ
ريعالْب كربي، هيتكْبلَ رقَب هيدي عضلْيތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ސަޖިދައަށްދާ ހިނދު : "މާނައީ )2("و

އަދި އޭނާގެ ދެކަކުލަށްވުރެ ކުރިން ދެއަތް . ޖަމަލު ބަނޑުޖަހާ ފަދައިން ސަޖިދައަށް ނުދާހުށިކަމެވެ
  ."ޖައްސާހުށިކަމެވެ

ފަހެ އިމާމު . ޞައްޙަ ދެޙަދީޘެއް ނޫނެވެމިދެޙަދީޘަކީވެސް ސަނަދު މުޅިން. ދަންނައެވެ
 - عالّمة ابن القيم އާއި، إسحاق بن راهويهއިމާމު  އާއި، سفيان الثّوريއިމާމު  އާއި، إبراهيم النخعي

އަދި ފަހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ . ފަދަ ބޭބޭކަލުން ރާޖިޙުކުރައްވާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ގޮތެވެ  - اهللا مرمحه
އާއި مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن بازރައްވާފައިވާ ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ތެރެއިން އެގޮތް ރާޖިޙުކު

  .ހިމެނިވަޑައިގަނެއެވެ -اهللا مارمحه -الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
    احلافظ ابن حجر އާއި، ابن حزم އިމާމު އާއި، أوزاعي އިމާމު އާއި، مالكއަދި އިމާމު 

އަދި ފަހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ . ން ރާޖިޙުކުރައްވާފައިވަނީ ދެވަނަގޮތެވެފަދަ ބޭބޭކަލު - اهللا مرمحه -
 عالّمة  އާއި حممد بن علي الشوكاينތެރެއިން އެގޮތް ރާޖިޙުކުރައްވާފައިވާ ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި އިމާމު 

  .ހިމެނިވަޑައިގަނެއެވެ  -اهللا مارمحه -الشيخ حممد ناصر الدين األلباين 
ގެ ބަސްފުޅަކާ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمލުގައިވާ ފަދައިން ފަހެ ޢިލްމުލްއުޞޫ

هللا ފަހެ މާތް. އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލުފުޅަކާ ތަޢާރުޟުވެއްޖެނަމަ އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ ބަސްފުޅަށެވެ
ގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރު ރިވާކުރައްވާފައި އެވަނީ 

رسول اهللا صلّى اهللا ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ ރިވާކުރައްވާފައި އެވެނީ هللا އަދި މާތް. ވެޢަމަލުފުޅެ
ޤީ ހައަދި އޭގެ އިތުރުން މިގޮތް ރާޖިޙުކުރެއްވުމަށް އިމާމު ބައި. ގެ ބަސްފުޅެވެ عليه وسلّم

                                                             
  .رواه أصحاب السنن )1(

 .رواه أمحد وأبو داود والنسائي )2(
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ކިޔުނުފޮތުގައި އެވެ " يبصفة صالة الن"ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއް ޝައިޚު އަލްބާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ 
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم"އެޙަދީޘަކީ . ނަޤުލުކުރައްވާ ޞައްޙަކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

އެބަހީ ދެއަތްތިލަފުޅު . (ސަޖިދަކުރައްވާ ހިނދު ދެއަތްތިލަފުޅު މައްޗަށް އިޢުތިމާދު ކުރައްވައެވެ
އަދި ދެއަތްތިލަފުޅު ޤިބުލައަށް . އެވެއަދި ދެއަތްތިލަފުޅު ފަތުރައިލައްވަ.) ފުރަތަމަ ޖައްސަވައެވެ
  ." ކުރިމަތިކުރައްވައެވެ

ދެންފަހެ ސަޖިދައިން ދެވަނަރަކުޢަތަށް ނުވަތަ ހަތަރުވަނަ ރަކުޢަތަށް ތެދުވުމުގެ 
ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ކަކޫމަތީ . ފަހެ ތިންކައިފިއްޔަތެއް ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. ކައިފިއްޔަތު ދަންނައެވެ
ދެވަނަގޮތަކީ އަތުގެ ބަނޑުފުށް . ބާއްވައި ކަކުލަށް ބާރުލާފައި ތެދުވުމެވެނުވަތަ މާކަޅުވާމަތީ އަތް

ތިންވަނަ ގޮތަކީ އަތް މުށްކަވާފައި ބިންމަތީގައި . ބިންމަތީގައި ވިއްދައި އަތަށް ބާރުލާފައި ތެދުވުމެވެ
  . ވިއްދައި އަތަށް ބާރުލާފައި ތެދުވުމެވެ

. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެهللا ފަހެ މާތް
ސަޖިދައިން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

    )1(."ދެމާކަޅުވާފުޅަށް ބާރުލައްވައި ދެކަކޫފުޅު މައްޗަށް ތެދުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ
. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި މާލިކު ބުނު ޙުވައިރިޘުهللا އަދި މާތް

ނަމާދުކުރެއްވިގޮތް ދެއްކެވިއިރު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނަށް 
   )2(."ދެވަނަރަކުޢަތަށް ތެދުވެވަޑައިގެންނެވީ ބިންމަތީގައި އަތްވިއްދަވާފައެވެ

ކިޔުނުފޮތުގައި އެވެ " يبصفة صالة الن"އަދި ޝައިޚު އަލްބާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ 
. އަބޫއިސްޙާޤާއި އިބްރާހީމުލްޙަރުބީގެ ރިވާޔަތެއް ގެންނަވައި ޞައްޙަކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

ބުނު ޢުމަރު ސަޖިދައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. "އެރިވާޔަތުގައިވެއެވެ
) ފުޅުތައް ލައްޕަވައިއެބަހީ އިނގިލި(ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ފުށްމޮޑޭހެން އަތްޕުޅު ހައްދަވައި 
رسول اهللا صلّى . އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. ބިންމަތީ އަތްޕުޅުވިއްދަވާފައި ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައިވިއެވެ

   )3(."މިގޮތަށް ކަންތައްކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެ اهللا عليه وسلّم
ށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިމަސްއަލާގައި ވަރަށްގިނަ ޢިލްމުވެރިން ރާޖިޙުކަމަ. ދަންނައެވެ

އަދި . ގައިބާރު ހުންނަމީހާއަށް އެންމެރަނގަޅީ ކަކުލަށް ބާރުލާފައި ތެދުވުންކަމަށެވެ
  .ގައިބާރުދެރަމީހާއަށް އެންމެރަނގަޅީ ބިންމަތީގައި އަތްވިއްދާފައި ތެދުވުންކަމަށެވެ

                                                             
 .رواه أبو داود )1(

 .رواه البخاري )2(

 .يب احلديث إلبراهيم احلريبغر )3(
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އެބަހީ ސަޖިދައިގެ ވާޖިބު މިންވަރު ފިޔަވައި . ސަޖިދައިގެ ހައިއަތު -13
ފަހެ ސަޖިދަޖަހާ ތާނގައި ނޭފަތާއި ނިތްކުރިއާއި އަދި . އި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ސިފަތަކެވެގަސަޖިދާ

. އަދި ދެއަތްދަނޑި ދެއަރިކައްޓާ ދުރުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ދެއަތްތިލަ ރަނގަޅަށް ޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ފަހެ މާތް
ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން . "ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި ދެއަތްޕުޅު . އެކަލޭގެފާނުގެ ނިތްކުރިފުޅު ދެއަތްތިލަފުޅުގެ ދެމެދުގައިވާގޮތަށް ޖައްސަވައެވެ
   )1(."ދެއަރިކަށިފުޅާ ދުރުކުރައްވައެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ލެއްވި އަބޫޙުމައިދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންهللا އަދި މާތް
ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން . "ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި ދެއަތްޕުޅު . އެކަލޭގެފާނުގެ ނޭފަތްޕުޅާއި ނިތްކުރިފުޅު ބިންމަތީގައި ރަނގަޅަށް ޖައްސަވައެވެ
   )2(."ގައި ބާއްވަވައެވެއަތްތިލަފުޅު ދެކޮނޑުފުޅާ ހަމާއަދި ދެ. ކަށިފުޅާ ދުރުކުރައްވައެވެދެއަރި

ނުވަތަ . ކަންފަތާ ހަމާގައެވެގައި އޮންނައިރު ދެއަތްތިލަ ބާއްވާނީ ދެފަހެ ސަޖިދާ
ފަހެ ޢިލްމުވެރިން . މިދެގޮތް އިސްވެދިޔަ ދެޙަދީޘުން އެވަނީ ބަޔާންވެފައެވެ. ގައެވެދެކޮނޑާ ހަމާ

އަތްތިލަ ބޭއްވުން އެންމެރަނގަޅީ އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު . ދެޙަދީޘް ޖަމްޢުކުރައްވާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
  .އޭރުން ދެޙަދީޘަށްވެސް ޢަމަލުކުރެވުނީއެވެ. ގައެވެމައިކަންފަތުފޫޅާ ހަމައަށްވާގޮތަށް ކޮނޑާހަ

އަދި . ގައި އޮންނައިރު އަތުގެ އިނގިލިތައް ބަހައްޓާނީ ހުޅުވައިފައެވެއަދި ސަޖިދާ
ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު هللا ފަހެ މާތް. އެއްއިނގިލި އަނެއްއިނގިއްޔާ ޖެހޭވަރަށް ކައިރިކޮށްލައިފައެވެ

رسول اهللا صلّى ހަމަކަށަވަރުން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
އަދި . އިނގިލިފުޅުތައް ފޭކޮށްލައްވައެވެ ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އަތްޕުޅުގެاهللا عليه وسلّم 

   )3(."ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އިނގިލިފުޅުތައް ފިއްތަވައިލައްވައެވެ
ފަހެ . އި އޮންނައިރު އަތުގެ އިނގިލިތަކުގެކޮޅު ބަހައްޓާނީ ޤިބުލައަށެވެސަޖިދާގައަދި 

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެރުއްސުންލެއްވި އަބޫޙުމައިދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެهللا މާތް
ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އަތްޕުޅު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން "

އަދި އިނގިލިފުޅުތައް ) އެބަހީ އަތްދަނޑިފުޅު ބިންމަތީގައި ނުޖައްސަވައި(ފަތުރައިނުލައްވާ 

                                                             
 .وصححه األلباينرواه أبو داود  )1(

     .وصححه األلباينرواه ابن خزمية والترمذي وقال حديث حسن صحيح  )2(

  .وصححه األلباينرواه احلاكم وابن حباّن  )3(
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ންޕުޅުގެ އިނގިލިފުޅުތައް ލަންބަވާ ޤިބުލައަށް އަދި ފައި. ނުމަޅުއްވައި އަތްތިލަފުޅު ޖައްސަވައެވެ
   )1(."ބަހައްޓަވައެވެ

އަދި ދެއަތުގެ ދެއުޅަނބޮށި ބަހައްޓަންޖެހޭނީ އަރިކަށިން ދުރުކޮށް ބިންމަތީގައި 
ރުއްސުންލެއްވި ބަރާއު ބުނު ޢާޒިބުގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް. ނުޖެހޭވަރަށް އުފުއްލައިފައެވެ

. ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
"كفَقَيرم فَعارو ككَفَّي عفَض تدجތިބާ ސަޖިދަކުރާ ހިނދު ތިބާގެ ދެއަތްތިލަ : "މާނައީ )2("إِذَا س
ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް." އަދި ތިބާގެ ދެއުޅަނބޮށި އުފުއްލާށެވެ. ބާއްވާށެވެ) ބިންމަތީގައި(

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 )3("اعتدلُوا فى السجود، والَ يبسطْ أَحدكُم ذراعيه انبِساطَ الْكَلْبِ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 

އަދި ކުއްތާ .) އެބަހީ ބުރަކަށި ތެދުކުރާށެވެ. (އި ސީދާވާށެވެސަޖިދާގަތިޔަބައިމީހުން : "ނައީމާ
  ."ފެތުރިގަނެގެން އޮންނަ ފަދައިން ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ އަތްދަނޑިތައް ފަތުރައިނުލާށެވެ

އަދި . އި އޮންނައިރު ބަނޑާއި މާކަޅުވާ ފިތިގެންނުވާނެއެވެސަޖިދާގައަދި 
އެއަށްވުރެ . ދެކަކޫ ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ދެކޮނޑާ ހަމަހަމައަށެވެ. ވާނެއެވެދެމާކަޅުވާވެސް ފިތިގެންނު

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޙުމައިދުގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް. ބޮޑަށް ފޭކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ
ސަޖިދައަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
އެއީ ބަނޑުފުޅުގެ . ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ ދެމާކަޅުވާފުޅުގެ ދެމެދު ދުރުކޮށްލައްވައެވެ ވަޑައިގަންނަވާ

  )4(."އެއްވެސް މިންވަރެއް މާކަޅުވާފުޅުގައި ނުޖެހޭގޮތަށެވެ
އި ދެފައިތިލަ ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ދެފުންނާބު ޖެހޭގޮތަށް ބިންމަތީގައި ސަޖިދާގައަދި 

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ޅުހުންނަންޖެހޭނީ ޤިބުލައަށެވެއަދި އިނގިލިތަކުގެ ކޮ. ވިއްދައިފައެވެ
އެއްރެއަކު ތިމަންކަމަނާގެ . "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ދެން ތިމަންކަމަނާ އަތްޕުޅު . ގެއްލިވަޑައިގެންފިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ތަންމަތިކޮޅުން 
އެހިނދު ތިމަންކަމަނާއަށް ފެނިވަޑައިގަތީ އެކަލޭގެފާނު . އްވަން ފައްޓަވައިފީމެވެޙަރަކާތްކުރަ

                                                             
 .رواه البخاري )1(

 .رواه مسلم )2(

 .رواه البخاري ومسلم )3(

 .رواه أبو داود )4(
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އަދި އިނގިލިފުޅުތަކުގެ ކޮޅުހުރީ . ދެފުންނާބުފުޅުވަނީ ފިތިފައެވެ. ސަޖިދައަށް އޮންނަވަނިކޮށެވެ
   )1(."ޤިބުލައަށެވެ

 .އި ކުރަންޖެހޭ ޒިކުރުސަޖިދާގައި އޮންނަންޖެހޭ މިންވަރާއި ސަޖިދާގަ -14
ޢިލްމުވެރިން . އި ފަރުޟުވެގެންވާ މިންވަރަކީ ހިނދުކޮޅެކެވެސަޖިދާގައިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ފަދައިން 

އަދި އިމާމުވެ ނަމާދުކުރާނަމަ މަދުވެގެން . ހައި ހިނދުކޮޅެވެތަސްބީޙައެއް ކިޔޭ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ
އަދި އެކަހެރިކޮށްކުރާނަމަ . ވެއެވެތިންފަހަރު ތަސްބީޙަކިޔޭވަރަށް ސަޖިދަދިގުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެން

 - رمحه اهللا -  رمذيتފަހެ އިމާމު . ސަޖިދަ ދިގުކުރުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާކަމެކެވެ
ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި މުސްތަޙައްބުވެގެންވަނީ ތިންފަހަރު . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  -  رمحه اهللا - ކާނީ އިމާމު ޝައު." ތަސްބީޙަކިޔޭވަރަށްވުރެ ސަޖިދަ ކުރުނުކުރުމެވެ
އަދި އޭނާ ތަސްބީޙަކިޔުން . އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރާމީހާ އޭނާ އެދޭވަރަކަށް ތަސްބީޙަކިޔާށެވެ"

އަދި އިމާމުވެ ނަމާދުކުރާމީހާވެސް މައުމޫމުންނަށް . އިތުރުކުރިވަރަކަށް އައުލާކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް." މައެފަދައެވެއުނދަގުލެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ ހަ

. ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
އަޅާ އޭނާގެ : "ނައީމާ )2("فَأَكْثروا الدعاَء ،ه وهو ساجِدأَقْرب ما يكُونُ الْعبد من ربِّ"

ފަހެ . ގައި އޮންނަ ވަގުތެވެކުއްތަންވާ ވަގުތަކީ އޭނާ ސަޖިދާވެރިރަސްކަލާނގެއާ އެންމެ 
  ." ދުޢާކުރުން ގިނަކުރާށެވެ) ގައިސަޖިދާ(ހުން ތިޔަބައިމީ

ފަހެ ތަފާތު . ގައި ކުރަންޖެހޭ ދުޢާތަކާއި ޒިކުރުތައް ދަންނައެވެދެންފަހެ ސަޖިދާ
އޭގެތެރެއިން އެންމެ ޞައްޙަ ދުޢާތަކާއި . ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެދުޢާތަކާއި ޒިކުރުތައް 

  .ޒިކުރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރަމެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ޙުޛައިފާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

 يبِّر نَحاَبس" .ސަޖިދަކުރައްވާ ހިނދު ވިދާޅުވެއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ވިދާޅުވިއެވެ
މިއަޅާ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި މަތިވެރި ރަސްކަލާނގެ ހުސްޠާހިރު ": މާނައީ )3("ٰىلَعاَأل

 سنن الترمذي ގައާއި، سنن أيب داودފަހެ މަދުވެގެން ތިންފަހަރު މިޒިކުރުކުރުމަށް  ".ވަންތަކަމާއެވެ

                                                             
  .اه البيهقي وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وصححه ووافقه الذهيبرو )1(

 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي )2(

 .رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن )3(
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 ِوبِحمدهފަހެ މިޒިކުރުގެ ފަހަތަށް  .ގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ سنن ابن ماجه  ގައާއި،
  .އިތުރުކުރުމަށް އެއްވެސް ޞައްޙަ ރިވާޔަތެއްގައި އައިސްފައެއްނުވެއެވެ

އެކަމަނާ . ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
ކުރެއްވުން މިދުޢާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއި ސަޖިދާގަރުކޫޢުގައާއި . ވިދާޅުވިއެވެ

ގެ هللاއިބަ": މާނައީ )1("يل رفاغْ مهاللَّ كدمحبِو ناَبر مهاللَّ كنحاَبس". ގިނަކުރައްވައެވެ
! އޭ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ

! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. ވޮޑިގެންވެއެވެއަށް ލިބިهللاއަދި ހުރިހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް އިބަ
  !"މިއަޅާއަށް ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ

އެކަމަނާ . ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
، حوبس". ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ގައި ރުކޫޢުގައާއި ސަޖިދާ. ޅުވިއެވެވިދާ

އުނި ސިފަތަކަކުން  އެކަލާނގެ ހުރިހާ": މާނައީ )2("حِوالرو ةكَئالَمالْ بر، سودقُ
އެކަލާނގެއީ . ހިރުވެ ވޮޑިގެންވެއެވެޢައިބަކުން ހުސްޠާ ހުރިހާ.  ހުސްދުރުވެވޮޑިގެންވެއެވެ

   ."މަލާއިކަތުންނާއި، ޖިބްރީލުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްهللا މާތް

ސަޖިދަކުރައްވާ ހިނދު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން . ވިދާޅުވިއެވެ
، هقَلَخ يذلَّل يهِجو دجس، تملَسأَ كلَو، تنآم كبِو ،تدجسلَك  مهللَّاَ". ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ

وصوره ،وشق سمعه وبصره ،باَترأَ اُهللا كحسخاَالْ نلقيހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި  އޭ": މާނައީ )3("ن
. އަށް އީމާން ވެއްޖައީމެވެهللاއަދި މިއަޅާ އިބަ. އަށް ސަޖިދަކޮށްފީމެވެهللاމިއަޅާ އިބަ! ރަސްކަލާކޮ

މިއަޅާގެ މޫނުހައްދަވާ އެމޫނު ބުރުސޫރަ . އްޖައީމެވެވެންކިޔަމަ ނބައިއަށް ބޯލަهللاއަދި މިއަޅާ އިބަ
. މިއަޅާގެ މޫނު ސަޖިދަ ކޮށްފިއެވެ ށްކުރައްވާ އެމޫނުގެ އިވުމާއި، ފެނުން ހާމަކޮށް ދެއްވި ފަރާތަ

  ".އެންމެ ރިވެތިކޮށް ހައްދަވާ ޚަލްޤު ކުރައްވާ ފަރާތެވެ ކަލާނގެއީއެ !ގެ މަތިވެރި ކަމާއެވެهللا
އެކަލޭގެފާނު . އުފު ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޢަهللا މާތް

 يذ نَحاَبس". ސަޖިދާގައި ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ވިދާޅުވިއެވެ

                                                             
 .والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رواه أمحد )1(

 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود )2(

 .رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن )3(
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އި، ބޮޑުކަމާއި، ގަދަފަދަކަމާއި، ވެރިކަމާ": މާނައީ )1("ةمظَعالْو، ِءياَرِبكالْو، توكُلَمالْو، توربجالْ
  !"މަތިވެރިކަމުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
 يبِنذَ يل رفاغْ مهللَّاَ". ސަޖިދާގައި ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ވިދާޅުވިއެވެ

! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ އޭ": މާނައީ )2("هرسو هتينِالَعو ،هرآخو هلَوأَو، هلَّجِو هقَّد، هلَّكُ
އަދި ފުރަތަމަ . އޭގެ ކުދިފާފަތަކާއި ބޮޑެތި ފާފަތަކެވެ! ފާފަތަކެއް ފުއްސަވާނދޭވެ މިއަޅާގެ ހުރިހާ

  ".ފާޅުވެގެންވާ ފާފައާއި ސިއްރުވެ ވަންހަނާ ވެގެންވާ ފާފައެވެ. ފައެވެފާފައާއި އެންމެ ފަހުގެ ފާ
އެކަމަނާ . ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

رسول اهللا صلّى اهللا عليه އެއްރެއަކު ތިމަންކަމަނާގެ ތަންމަތިކޮޅުން ތިމަންކަމަނާއަށް . ވިދާޅުވިއެވެ
ދެން ތިމަންކަމަނާ އަތްޕުޅުން އެކަލޭގެފާނު ހޯއްދަވަން . ގެންފިއެވެގެއްލިވަޑައި وسلّم

ޖެހިވަޑައިގަތީ އެކަލޭގެފާނުގެ ) ފަރުދާގެ ދަށުން ގޮސް(ތިމަންކަމަނާގެ އަތްޕުޅު . ފައްޓަވައިފީމެވެ
އަދި ދެފައިންޕުޅު ހުރީ . އެވެސަޖިދާގައޭރު އެކަލޭގެފާނު އޮންނެވީ މިސްކިތުގައި . ފައިންޕުޅުގައެވެ
 نم كتفاَعاَمبِو، كطخس نم كضاَرِبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ". އަދި ވިދާޅުވަމުން ދިޔައެވެ. ވިއްދަވައިފައެވެ

قُعوبتك، أَوعبِ ذُوك منأُ الَ، كحصًءناَثَ ي لَعيأَ ،كنثْأَ ماَكَ تنيت لَعِسفْٰى نއޭ" )3("ك 
މުގެ ސިފަފުޅު ގެ ރުހިވޮޑިގަތުهللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ! އްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާބޮޑުކުރެ
ގެ هللاއަދި އިބަ. ގެ ކޯފާއިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެهللاއިބަ މެދުވެރިކޮށް
. ތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެގެ ޢުޤޫބާތުން ރައްކާهللاއިބަ ގެ ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށްޢަފޫކުރެއްވު

ގެ هللاތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަރައްކާ ން عذابނުވަތަ  ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ނުރުހުމަކުންهللاއިބައަދި 
މިއަޅާއަށް ޢަދަދުނުކުރެވޭހައި  ރީފާއި ޘަނާއަށް ދަންނަވަންޖެހޭ ތަޢުهللاއިބަ. ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ

ވާ ންދައިން ޘަނާ ލިބިވޮޑިގެތުފުޅަށް ޘަނާ ވަޙީކުރެއްވި ފަޒާގެ އަމިއްލަ هللاއީ އިބަهللاއިބަ. ގިނައެވެ
  ".ފަރާތެވެ

                                                             

. ގައެވެ سائيالنسنن މިޒިކުރު ސަޖިދާގައި އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވިކަމަށް އައިސްފައިވަނީ  .وصححه األلباينأبو داود والنسائي وأمحد  رواه )1(
   .  ގައި އައިސްފައިވަނީ މިޒިކުރު ރުކޫޢުގައި އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވިކަމަށެވެ أمحدمسند އާއި  داود سنن أيب

 .و داود وابن حباّن والبيهقيرواه أمحد ومسلم وأب )2(

 .رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن )3(
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އަދި އެމަޤާމުގައި  ދެސަޖިދަ ދެމެދު އިނުމާއި އިންނަންޖެހޭގޮތް -15
ދެންފަހެ . ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި އިށީނދެ މަޑުކޮށްލުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ .ދުޢާކުރުން

ފުރަތަމަގޮތަކީ . އައިސްފައިވެއެވެދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި އިށީނދެ އިނުމަށް ދެގޮތެއް ވާރިދުވެގެން 
ދެފައި ކަކުލުހުޅުން ލަންބައި ކަނާތުފައިގެ އިނގިލިތަކުގެކޮޅު ޤިބުލައަށްވާ ގޮތަށް ވިއްދައި ވާތުފައިގެ 

ދެވަނަގޮތަކީ . މިގޮތަށް އިނުމަށް ކިޔަނީ އިފްތިރާޝަށް އިނުމެވެ. ކުޑަކަޅުވާމައްޗަށް ބުރަވެ އިނުމެވެ
އި ދެފައިގެ އިނގިލިތަކުގެކޮޅު ޤިބުލައަށްވާ ގޮތަށް ވިއްދައި ދެފުންނާބުގެ ދެފައި ކަކުލުހުޅުން ލަންބަ
  . އެވެ "اِإلقْعاَء"މިގޮތަށް އިނުމަށް ޢަރަބިބަހުން ކިޔަނީ . މައްޗަށް ބުރަވެ އިނުމެވެ

އެކަމަނާ . ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ފަހެ މާތް
ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައާއި ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمرسول . "(ވިދާޅުވިއެވެ

އެބަހީ ފަހަތްޕުޅަށް (އެކަލޭގެފާނުގެ ވާތުފައިންޕުޅު ފަތުރައިލައްވާ ) ދުނއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ ހި
އެފައިންޕުޅުމަތީ އިށީނދެވަޑައިގަންނަވައި އަދި ކަނާތުފައިންޕުޅު ) ލަންބަވާލައްވައި

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمރުއްސުންލެއްވި އަބޫޙުމައިދު هللا އަދި މާތް )1(."ވާކަމުގައިވިއެވެވިއްދަ
ދެން އެކަލޭގެފާނު ވާތުފައިންޕުޅު . "ނަމާދުކުރެއްވިގޮތް ބަޔާންކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅުގައިވެއެވެ

ށިކޮޅެއް އޭގެ މަޙައްލަށް އަދި ކޮންމެކަ. ލަންބަވާލައްވައި އެފައިންޕުޅުމަތީ އިށީނދެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
ދެން ދެވަނަސަޖިދައަށް . ރުޖޫޢަވެއްޖައުމަށް ދާންދެން އެކަލޭގެފާނު ބުރަކަށިފުޅު ސީދާކުރެއްވިއެވެ

   )2(."ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ދެފުންނާބުމައްޗަށް ބުރަވެ ) ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި. (ވިދާޅުވިއެވެ -  رمحه اهللا - طاووس
ބުނު ޢައްބާސާ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މެން މާތްއިށީނދެ ތިބުމާބެހޭގޮތުން އަހުރެ

هللا އަދި މާތް )3(."އެއީ ސުންނަތް ގޮތެކެވެ. "ސުވާލުކުރުމުން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު . "ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

                                                             
 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود )1(

 .رواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه وصححه األلباين )2(

 .رواه مسلم )3(
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ގަންނަވާ ހިނދު އިނގިލިފުޅުތަކުގެ ބާރުގައި އިންނަވާ ފުރަތަމަ ސަޖިދައިން ތެދުވެވަޑައި
   )1(."ކަމުގައިވިއެވެ

ފަހެ ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި ކިޔުމަށް ދެދުޢާއެއް ޞައްޙަގޮތުގައި ވާރިދުވެގެން 
. ރުއްސުންލެއްވި ޙުޛައިފަތު ބުނު ޔަމާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. އައިސްފައިވެއެވެ

ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން . އެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވި
ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި  އަޅު": މާނައީ )2("يل رفاغْ بِّر يل رفاغْ بِّر". ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ

އަޅާއަށް މި! ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ އަޅު !ދޭވެފާފަފުއްސަވާނ މިއަޅާއަށް! ރަސްކަލާކޮ
   "!ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ

. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ޢަބްދުރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

، ينِقْزارو، ينِفعاَو، ينِرباجو، ينِداهو، ينِمحارو، يل رفاغْ مهللَّاَ". ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ
وفَارنِعދި އަ !ދޭވެމިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނ! ލާކޮއޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަ": މާނައީ )3("ي

 އަދި މިއަޅާގެ! ދޭވެމިއަޅާއަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވާނ އަދި. ދޭވެމިއަޅާއަށް ރަޙްމަތް ލައްވާނ
އަދި މިއަޅާއަށް  .ދޭވެދެއްވާނ  عافيةއަދި މިއަޅާއަށް ފުރިހަމަ ! ދޭވެތައް ފޫބައްދަވާދެއްވާނއުނިކަން

  ".ދޭވެއަދި މިއަޅާ މަތިވެރި ކުރައްވާނ. ވެރިޒުޤު ދެއްވާނދޭ

އެބަހީ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގެ ދެވަނަސަޖިދައިން ތެދުވެ  .ޖަލްސަތުލްއިސްތިރާޙާ -16
އަދި ތިންވަނަރަކުޢަތުގެ . ހިނދުކޮޅަކު އިށީނދެ މަޑުކޮށްލުމެވެ ދެވަނަރަކުޢަތަށް ތެދުވުމުގެ ކުރިން

ދެވަނަސަޖިދައިން ތެދުވެ ހަތަރުވަނަރަކުޢަތަށް ތެދުވުމުގެ ކުރިން ހިނދުކޮޅަކު އިށީނދެ 
. ރުއްސުންލެއްވި މާލިކު ބުނު ޙުވައިރިޘުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ފަހެ މާތް. މަޑުކޮށްލުމެވެ

ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ނުވަތަ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ޅުވިއެވެއެކަލެގެފާނު ވިދާ

                                                             
  .رواه البيهقي )1(

 .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود وابن ماجه  )2(

 .وصححه األلبايناود والترمذي وابن ماجه رواه أمحد وأبو د )3(
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ތިންވަނަރަކުޢަތުގައިވާ ހިނދު ދެވަނަސަޖިދައިން ތެދުވެވަޑައިގެން އިށީނދެ ހަމަޖެހިވަޑައިގެންފުމަށް 
މިކަމުގެ  )1(."ދާންދެން ދެވަނަރަކުޢަތަށް ނުވަތަ ހަތަރުވަނަރަކުޢަތަށް ތެދުވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ

ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ . ޙުކުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންވަނީ ޢިޚުތިލާފުވެވަޑައިގެންފައެވެ
އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާކަމެއް . މުސްތަޙައްބުކަމެއްކަމަށެވެ

ސްކުޅިވެ ގައިބާރު ދެރަވެފައިވާމީހާއަށް އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ މު. ނޫންކަމަށެވެ
އިމާމު ޝާފިޢީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ . އަދި އެނޫންމީހުންނަށް މުސްތަޙައްބުވެގެންނުވެއެވެ. މުސްތަޙައްބެވެ

އެކަމަކު . އަދި އިމާމު އަޙުމަދު ދެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެއީ މުސްތަޙައްބުކަމެއްކަމަށެވެ
ޙަނަފީމަޒުހަބުގެ . މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ އެއީ މުސްތަޙައްބު ކަމެއްކަމަށެވެ އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިންވެސް

 -الشيخ حممد بن صاحل العثيمني . ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅެފައިވަނީ އެއީ މުސްތަޙައްބުކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ
ފުރަތަމަ . އަހުރެންދެކޭގޮތުގައި މިމަސްއަލާގައި ވަނީ ތިންހާލަތެކެވެ. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ -رمحه اهللا

އެކަން ) އެބަހީ ގައިބާރު ދެރަމީހުންނަށް(ޙާލަތަކީ އެކަމަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް 
އެބަހީ (ދެވަނަޙާލަތަކީ މުޠުލަޤުކޮށް . މިކަމާމެދު އެއްވެސް ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ޝަރުޢުވެގެންވުމެވެ

އަދި ތިންވަނަ . ދުރެއްނޫނެވެމިގޮތް ރާޖިޙުވުންވެސް . ޝަރުޢުވެގެންވުމެވެ) އެއްވެސް ޤައިދެއް ނެތި
މިގޮތް އަހުރެން ދެކޭގޮތުގައި . ޙާލަތަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަން ޝަރުޢުވެގެން ނުވުމެވެ

ދެން . އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެޢަމަލު ޞައްޙަޙަދީޘުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. ޟަޢީފުވެގެންވެއެވެ
ބޭނުންޖެހިފައި ތިބިމީހުންނަށްހޭ؟ ނުވަތަ  ސުވާލު އުފެދިގެންވަނީ އެކަން ސާބިތުވެގެންވަނީ އެކަމަށް

އެބަހީ (އެންމެންނަށްހޭ؟ އަހުރެންނަށް ކުޑަކޮށް ބުރަވެވެނީ އެކަމަށް ބޭނުންޖެހިފައި ތިބިމީހުންނަށް 
   )2(."އެކަން ސާބިތުވެގެންވާކަމަށެވެ) ބަލިކަށިމީހުންނަށް

ތަށާއި އެބަހީ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާ .ތަޝައްހުދަށް އިންނަންޖެހޭގޮތް -17
  . ފަހުއައްތަޙިއްޔާތަށް އިންނަންޖެހޭގޮތެވެ

                                                             
 .رواه اجلماعة إال مسلما وابن ماجه )1(

)2( "للعثيمني" مى اهللا عليه وسلّيب صلّصفة صالة الن. 
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އަދި ދެސަޖިދަ . އެއީ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިންނަގޮތެވެ .އިފްތިރާޝަށްއިނުން
އެއީ ދެފައި ކަކުލުހުޅުން ލަންބައި ކަނާތުފައިގެ އިނގިލިތަކުގެކޮޅު . ދެމެދު އިންނަގޮތްވެސް މެއެވެ

ދެން މިގޮތަށް . ފައިގެ ކުޑަކަޅުވާމައްޗަށް ބުރަވެ އިނުމެވެޤިބުލައަށްވާ ގޮތަށް ވިއްދައި ވާތު
ބުނު ޢުމަރުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަހެ މާތް. އިންނައިރު އަތްބާއްވަން ޖެހޭގޮތް ދަންނައެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
އަދި . އްހުދަށް އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ވާތުއަތްޕުޅު ވާތު ކަކޫފުޅުމަތީ ބާއްވަވައެވެތަޝަ

އަދި ކަނާތު ބޮޑުވައި އިނގިލިފުޅު ޝަހާދަތް . ކަނާތު އަތްޕުޅު ކަނާތު ކަކޫފުޅުމަތީ ބާއްވަވައެވެ
 )1(."ގައިވިއެވެއިނގިލިފުޅުގެ ބުޑުގައި ޖައްސަވައި ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅުން އިޝާރަތްކުރައްވާ ކަމު

އިނގިލިފުޅެއް  ގިލިފުޅު ފިޔަވައި އެހެންހުރިހާޝަހާދަތް އިނ. "އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ
ޝަހާދަތް އިނގިލި  )2(."ލައްޕަވައި ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅުން އިޝާރަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު هللا ހެ މާތްފަ. ބައިންދާންޖެހޭ އަދި އެހެންގޮތެއްވެސް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
رسول اهللا صلّى ހަމަކަށަވަރުން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ ވާތު އަތްތިލަފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ މާކަޅުވާފުޅުމަތީ އަދި ވާތު ކަކޫފުޅުމަތީ اهللا عليه وسلّم 
ދެން . ޓެވިއެވެމާކަޅުވާފުޅާ ދިމާވާގޮތަށް ބެހެއްތު އުޅަނބޮށިފުޅު ކަނާތު އަދި ކަނާ. ބޭއްވެވިއެވެ

ކަނާތު އިނގިލިފުޅުތައް ލައްޕަވައި ބޮޑުވައި އިނގިލިފުޅާއި މެދު އިނގިލިފުޅުން ބޮޅަކަށްވާގޮތަށް 
 ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ ޝަހާދަތް. އަދި ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅުން އިޝާރަތްކުރެއްވިއެވެ. ހެއްދެވިއެވެ

   )3(."އިނގިލިފުޅުން އިޝާރަތްކުރައްވާ ދުޢާކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން ދުށީމެވެ

ފަހެ ޝާފިޢީ މަޒުހަބުގައި ޝަހާދަތް އިނގިލިން އިޝާރަތްކުރަންޖެހެނީ ހަމައެކަނި  
. އަށެވެ "الَ"އަދި ޙަނަފީ މަޒުހަބުގައި އިޝާރަތްކުރަންޖެހެނީ ހަމައެކަނި . މިކަލިމައަށެވެ "إِالَّ اُهللا"
އަދި މާލިކީ މަޒުހަބުގައި އިޝާރަތްކުރަންޖެހެނީ . ން އިނގިލި އުފުލަންވެސް ނުޖެހެއެވެދެ

                                                             
  .رواه مسلم )1(

 .رواه مسلم )2(

 .رواه أمحد )3(
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އަދި ޙަންބަލީ މަޒުހަބުގައި . އަދި އެއީ ސަލާމްދީފުމަށް ދާންދެނެވެ. ކަނާތްފަރާތަށާއި ވާތްފަރާތަށެވެ
  .ގެ ނަންފުޅުގަނެވޭ ކޮންމެ ހިނދެއްގައެވެهللاއިޝާރަތްކުރަންޖެހެނީ 

ޙައްދުތަކަކީ އެއްވެސް ދަލީލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މި. ދަންނައެވެ
އެއީ . ރާޖިޙުވެގެންވާގޮތަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވެގެންވާގޮތަށް އެކަންކުރުމެވެ. ޙައްދުތަކެއްނޫނެވެ

  .ކުޅިވަރަކަށް ނުވާގޮތަށް އަދި އިޝާރަތްކުރުމޭ ބުނެވޭވަރަށް އިޝާރަތްކުރުމެވެ

އެއީ ކަނާތުފައިގެ . އެބަހީ ފަހުއައްތަޙިއްޔާތަށް އިންނަންޖެހޭގޮތެވެ .ތަވައްރުކަށްއިނުން
އިނގިލިތަކުގެކޮޅު ޤިބުލައަށް ވާގޮތަށް ވިއްދައި ވާތުފައިގެ ކުރީކޮޅު ކަނާތުފައިގެ ދަށުން ނެރި ވާތު 

 رسول اهللا صلّى اهللاރުއްސުންލެއްވި އަބޫޙުމައިދު هللا ފަހެ މާތް. ފިނދުކިބަ މައްޗަށް ބުރަވެއިނުމެވެ
ފަހެ . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމާދުކުރެއްވިގޮތް ބަޔާންކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅުގައިވެއެވެ عليه وسلّم

އެކަލޭގެފާނު ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ކަނާތުފައިންޕުޅު ވިއްދަވައި 
ތަޙިއްޔާތަށް އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ އަދި ފަހުއައް. ވާތުފައިންޕުޅު މަތީ އިށީނދެވަޑައިގަންނަވައެވެ

ހިނދު ވާތުފައިންޕުޅު އިސްކޮށްލައްވައި ކަނާތުފައިންޕުޅު ވިއްދަވައި އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ 
  )1(."ވާތުފިނދުކިބަފުޅު މައްޗަށް ބުރަވެ އިށީނދެވަޑައިގަންނަވައެވެ

ފަހެ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން  .ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިނުން -18
އެބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ . ޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިނުމަކީ ސުންނަތެކެވެދެކިވަ
އެކަލޭގެފާނު . ބުނު ބުޙައިނާ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

ރަތަމަ ފު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއްފަހަރަކު މެންދުރުނަމާދުގައި . "ވިދާޅުވިއެވެ
ދެން ނަމާދު . އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނދެވަޑައިނުގަނެ ތިންވަނަރަކުޢަތަށް ތެދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ

اُهللا ކޮންމެ ސަޖިދައެއްކުރައްވަމުން އިށީނދެ އިންނަވައި . ފުރިހަމަކުރައްވައި ދެސަޖިދަކުރައްވައިފިއެވެ
 رއަދި އެކަލޭގެފާނާ އެކުގައި .  އެއީ ސަލާމްދެއްވުމުގެ ކުރިންނެވެ. އޭ ވިދާޅުވެއެވެأَكْب

                                                             
 .رواه البخاري )1(
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އެކަލޭގެފާނު ފުރަތަމަ ) ދެސަޖިދަކުރެއްވީ(ފަހެ އެއީ . މީސްތަކުންވެސް ދެސަޖިދަކޮށްފިއެވެ
   )1(."އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނދެވަޑައިގަތުމަށް ހަނދުމަފުޅުނެތުނީތީއެވެ

ކިޔުމަށް ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތުގައި ތަޝައްހުދުގެ އިތުރަށް އެއްޗެއް. ދަންނައެވެ
ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތުގައި . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  - رمحه اهللا -  عالّمة ابن القيم. ސާބިތުވެގެންނުވެއެވެ

ގެ ކިބައިން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمޞަލަވާތްކިޔެވުންވެސް އަދި އޭގެފަހުގައި ދުޢާކުރުންވެސް 
ޙައްބުކަމަށް ބުނުއްވާބޭކަލުން ދަލީލު ނަންގަވާފައި އަދި އެކަންކުރުން މުސްތަ. ސާބިތުވެގެންނުވެއެވެ

ހަމަކަށަވަރުން .) އެއްވެސް ޞަރީޙަ ނައްޞަކުންނޫނެވެ. (އެވަނީ ޢާއްމު ނައްޞުތަކުންނެވެ
   )2(."ފަހުއައްތަޙިއްޔާތަށް އެނައްޞުތައް ޤައިދުވެގެންވާކަން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

ގެ މައްޗަށް  عليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللاފަހުއައްތަޙިއްޔާތުގައި  -19
ފަހެ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ފަހުއައްތަޙިއްޔާތުގައި  .ޞަލަވާތްކިޔެވުން

މިގޮތަށް . ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
 އާއި، سفيان الثّوري އިމާމު އާއި، أبو حنيفة އިމާމު އާއި، مالك ވިދާޅުވާ ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި އިމާމު

ވިދާޅުވަނީ   - رمحه اهللا - الشافعيއަދި އިމާމު . ހިމެނިވަޑައިގަނެއެވެ  -اهللا مرمحه -  األوزاعي އިމާމު
ޞަލަވާތްކިޔެވުން ވާޖިބުކަމަށް ވިދާޅުވާ   - رمحه اهللا - އިމާމު ޝައުކާނީ . ވާޖިބުވެގެންވާކަމަށެވެ

ޞަލަވާތްކިޔެވުން . "ބޭކަލުން ގެންނަވާފައިވާ ދަލީލުތަކަށް އިންސާފުކުރައްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
. ވާޖިބުކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭކަލުންގެ މަޠުލަބަށް ދަލީލުކުރާ އެއްވެސް ދަލީލެއް ސާބިތުވެގެންނުވެއެވެ

މާދުކުރަން ދަސްކޮށްދެއްވި އިރު ނަ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ ނަމާދު ގޯސްކޮށްކުރިމީހާއަށް 
އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔުމަށް ވިދާޅުވެފައިނުވުމާއެކު އެނާ އެކަލޭގެފާނު އެދަސްކޮށްދެއްވި 
ގޮތަށް ނަމާދުކޮށްފިނަމަ އޭނާގެ ނަމާދު ފުރިހަމަވެއްޖެކަމަށް ވިދާޅުވުން ދަލީލުކުރަނީ 

   )3(."ށެވެޞަލަވާތްކިޔެވުން މުސްތަޙައްބުވުމުގެ މައްޗަ

                                                             
 .رواه اجلماعة )1(

  .يمالبن الق" زاد املعاد يف هدي خري العباد" )2(

 .نيل األوطار )3(
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. ދެންފަހެ ޞަލަވާތުގެ ޢިބާރާތް ތަފާތުލަފްޒުތަކުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
  . އޭގެތެރެއިން އެންމެ ޞައްޙަކަންބޮޑު ތިން ޢިބާރާތެއް މިތާނގައި ބަޔާންކުރަމެވެ

 ٰى آلِلَعو مياهربٰى إِلَع تيلَّص ماَكَ، دمحم ٰى آلِلَعو دمحٰى ملَع لِّص مهللَّاَ"
ٰى لَعو مياهربٰى إِلَع تكْرباَ ماَكَ دمحم ٰى آلِلَعو دمحٰى ملَع كرِباَ مهللَّاَ، ديجِم ديمح كنإِ، مياهربإِ

 އިބްރާހީމްގެ! ކަލާކޮހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސް އޭ": މާނައީ )1("ديجِم ديمح كنإِ، مياهربإِ آلِ
 އިގެފާނާފަދައިން މުޙައްމަދު ޞަލަވާތް ލެއްވި هللاއިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް އިބަ ނާއިފާ

އީ ހުރިހާ هللاރުން އިބަހަމަކަށަވަ! ޞަލަވާތް ލައްވާނދޭވެ ވެސްމުޙައްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް
ޑުކުރެއްވި އޭ ހައްދަވާބޮ. ންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެތަޢުރީފަކާއި، ހުރިހާ މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެޙަމްދު

އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް ބަރަކާތްލެއްވިފަދައިން  އިބްރާހީމްގެފާނާއި،! ރަސްކަލާކޮ
ހަމަކަށަވަރުން ! ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ ވެސްމުޙައްމަދުގެފާނާއި، މުޙާއްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް

   ".ކާއި، ހުރިހާ މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެއީ ހުރިހާ ޙަމްދަهللاއިބަ

 ، وبارِك علَٰىلَّيت علَٰى آلِ إِبراهيم، كَما صزواجِه وذُريتهمحمد وأَ اللَّهم صلِّ علَٰى"
محمهتيذُرو اجِهوأَزو دا بكَم ،اهرلَٰى آلِ إِبع كْتاريمجِيدم يدمح كއޭ": މާނައީ )2("، إِن 

 ޞަލަވާތްލެއްވި هللاމްގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް އިބައިބްރާހީ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
އެކަލޭގެފާނުގެ އަދި  އި،ބަލުންނާނއެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަ އި،ފަދައިން މުޙައްމަދުގެފާނާ
މައްޗަށް  ގެއަދި އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުން! ލަވާތްލައްވާނދޭވެޞަ ވެސްދަރިފަސްކޮޅުގެ މައްޗަށް

އަދި އި ކަބަލުންނާއެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި އި،އްވިފަދައިން މުޙައްމަދުގެފާނާބަރަކާތްލެ
 އީ އެންމެހާهللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ! ދޭވެބަރަކާތްލައްވާނ ވެސްދަރިފަސްކޮޅުގެ މައްޗަށްއެކަލޭގެފާނުގެ 

  ".މާތްކަމެއްލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ ކާއި އެންމެހާތަޢުރީފަޙަމްދު

                                                             
  .رواه البخاري )1(

 .رواه البخاري )2(
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 وبارِك علَٰى ،آلِ إِبراهيم كَما صلَّيت علَٰى ،آلِ محمد محمد وعلَٰى اللَّهم صلِّ علَٰى"
: މާނައީ )1("إِنك حميد مجِيد ،عالَمنيآلِ إِبراهيم فى الْ كَما باركْت علَٰى ،آلِ محمد محمد وعلَٰى

 ޞަލަވާތްލެއްވި هللاމްގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް އިބައިބްރާހީ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ އޭ"
އަދި  !ޞަލަވާތް ލައްވާނދޭވެ ވެސްއި މުޙައްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށްގެފާނާމުޙައްމަދު ފަދައިން

މުޙައްމަދުގެފާނާއި،  މައްޗަށް ބަރަކާތްލެއްވިފަދައިން ގެއިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުންގައި ޢާލަމްތަކުގެ ތެރޭ
އީ ހުރިހާ هللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ! ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ ވެސްއްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށްމުޙަ

  ".ޙަމްދަކާއި، ހުރިހާ މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

ފަހެ  .އްޔާތުގައި ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ދުޢާކުރުންފަހުއައްތަޙި -20
ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ . ޞަލަވާތަށްފަހު ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ދުޢާކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

. އެކަމަކު ދުޢާކުރާނީ ޢަރަބިބަހުންނެވެ. ހެވަށް އެދި ކޮންމެ ދުޢާއެއްކުރިޔަސް ހަމައެންމެރަނގަޅެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ސުންލެއްވި ޢަބްދުރުއްهللا ފަހެ މާތް
އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް ތަޝައްހުދު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން . ވިދާޅުވިއެވެ

 )2(."ދެން ބޭނުން ދުޢާއެއް އިޚްތިޔާރުކުރާހުށިކަމެވެ. "އުނގަންނައިދެއްވައި ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
އޭގެތެރެއިން ބައެއް ދުޢާ . އެކަމަކު ސުންނަތުން ސާބިތުވެގެންވާ ދުޢާތައްކުރުން އައުލާވެގެންވެއެވެ

  . ބަޔާންކުރާހުށީމެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު " .އްވިއެވެފުޅުކުރެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ

ގެ هللاފަހުއައްތަޙިއްޔާތު ކިޔައި އަވަދިވާ ހިނދު ހަތަރު އެއްޗަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް 
، رِبقَالْ ابِذَع نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ". އެއީ މިފަދައިން އޭނާކިޔުމެވެ. ޙަޟްރަތުން އެދޭހުށިކަމެވެ

أَوعبِ ذُوك من فتنالْ ةِسمحِي الدالِج ،أَوعبِ ذُوك من فتنالْ ةمياَح الْوماَمللَّاَ. تهنِّإِ مأَ يعبِ ذُوك من 

                                                             
 .رواه مسلم )1(

 .رواه مسلم )2(
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ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ކަށްވަޅުގެ ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ އޭ": މާނައީ  )1("مِرغمالْو مِثَأْمالْ
އްދައްޖާލުގެ އަދި މަސީޙު .ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاވުމަށް އެދި އިބައްކޮށްދެތެރިކާޒާބުން ރައްއަ

އި މާހުރުއަދި ދިރި. ދަންނަވަމެވެ ންގެ ޙަޟްރަތުهللاތެރިކޮށްދެވުމަށް އެދި އިބަފިތުނައިން ރައްކާ
އަދި . ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަމަރުވުމުގެ ފިތުނައިން ރައްކާ

 ންގެ ޙަޟްރަތުهللاތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަންނާއި ދަރަނިވެރިވުމުން ރައްކާފާފަކުރުމު
  ".ދަންނަވަމެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
ގަންނަވާ ހިނދު ނަމާދުކުރެއްވުމަށް ތެދުވެވަޑައިرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ވިދާޅުވިއެވެ

 يل رفاغْ مهللَّاَ". ތަޝައްހުދު ވިދާޅުވުމާއި ސަލާމްދެއްވުމާ ދެމެދު އެންމެފަހުން ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ
، مدّقَمالْ تنأَ. ينِّم هبِ ملَعأَ تنأَ ماَو، تفْرسأَ ماَو، تنلَعأَ ماَو، تررسأَ ماَو، ترخأَ ماَو، تمدقَ ماَ
أَونالْ تمؤّخإِ الَ رأَ الَّإِ ٰلهنމިއަޅާއަށް މިއަޅާގެ ! އްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާބޮޑުކުރެ އޭ" )2("ت

 އިމިއަޅާ ސިއްރުން ކުރިހައަދި  !ފާފައެއް ފުއްސަވާނދޭވެ އިހަކުރިފާފަތަކާއި ފަސްވެ އިއިސްވެދިޔަހަ
އަދި މިއަޅާ ހައްދުފަހަނަޅާވަރަށް ކޮށްފައިވާ  !ސަވާނދޭވެފާފައެއް ފުއް އިކުރިހަ އިފާފަތަކާއި ފާޅުގަ

ދެނެވޮޑިގަންނަވާ  هللاބޮޑަށް އިބަ އަދި އެއީ ފާފައެއްކަން މިއަޅާއަށްވުރެ !އްސަވާނދޭވެފާފަތައް ފު
އިސްކުރައްވާ ފަރާތަކީ ) ހެޔޮކަންތަކުގައި މީސްތަކުން( !ފާފަވެސް މިއަޅާއަށް ފުއްސަވާނދޭވެ

ފިޔަވާ އަޅުކަން ވެވުން  هللاއިބަ .އެވެهللاރައްވާ ފަރާތަކީވެސް އިބައަދި ފަސްކު. އެވެهللاއިބަ
  ".ވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެއްޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެ

. ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
އަށް هللا عليه وسلّم رسول اهللا صلّى اހަމަކަށަވަރުން އަބޫބަކުރުގެފާނު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. ނަމާދުގައި އަހުރެން ކުރާނެ ދުޢާއެއް އަހުރެންނަށް އުނގަންނައިދެއްވާށެވެ. ދެންނެވިއެވެ
 رفغي الَو، اريثكَ ماًلْظُ يِسفْن تملَظَ ينِّإِ مهللَّاَ". ވިދާޅުވާށެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
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 އޭ": މާނައީ  )1("ميحالر روفُغالْ تنأَ كنإِ ينِمحارو كدنع نم ةًرفغم يل رفاغْفَ ،تنأَ الَّإِ بونالذُّ
 ށްހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާވަނީ މިއަޅާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ފާފަތައްފުއްސަވާނެ  އިފިޔަވަ هللاބައަދި އި. އަނިޔާވެރިވެފައެވެ ވެރިވުމަކުންގިނަވެގެންވާ އަނިޔާ
ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ފާފަފުއްސެވުމަކުން މިއަޅާއަށް هللاއިބަ ފަހެ. އެހެންއެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ

އީ هللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ !އަދި މިއަޅާއަށް އޯގާވެރިވެވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ !ދޭވެނފާފަފުއްސަވާ
  ".ފާފަފުއްސަވާ އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ

. ރުއްސުންލެއްވި މިޙުޖަނު ބުނު އަދުރަޢުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاމާތް
އޭރުމީހަކު . މިސްކިތަށް ވެދެވަޑައިގަތެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ". އަދި އެނާ އެވަގުތު ކިޔަމުންދިޔައެވެ. ނަމާދު ނިންމައި އައްތަޙިއްޔާތަށް އިނެވެ
 يبِونذُ يل رفغت نْأَ، لَم يلد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد يذالَّ دمالص دحاَأل داحوالْ كنأَبِ ُهللاأ ياَ
އީ هللاއިބަ !هللاއޭ ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ އޭ": މާނައީ )2("ميحالر روفُغالْ تنأَ كنإِ

 ،އެފަރާތަކަށް ބަފަޔަކު އަދި ދަރިއަކު ނުވާ އަދި އެފަރާތަކާ އެއްފަދަ އެހެންއެއްވެސް ފަރާތެއްނުވާ
 ،ވޮޑިގެންނުވާވެއެފަރާތް އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމަކަށް ބޭނުން، އެކަހެރިވެވޮޑިގެންވާ އެއްކައުވަންތަ،

ގެ هللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ. ންވާ ފަރާތެވެކުން ކަންތައްތަކަށް ބޭނުތައެހެންފަރާތް ށްއެފަރާތަ
 .އެދި ދަންނަވަމެވެމިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް  މެދުވެރިކޮށް ފުޅުޙަޟްރަތުން މިބަސް
ފަހެ އޭނާ  ".ފާފަފުއްސަވާ އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެގިނަގިނައިން އީ هللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ

ހަމަކަށަވަރުން . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم حديث رسول اهللاމިދުޢާކޮށް އަވަދިވުމުން 
  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  މިގޮތަށް ތިންފަހަރު އެކަލޭގެފާނު." އޭނާއަށް ފާފަފުއްސެވިއްޖެއެވެ

. ރުއްސުންލެއްވި ޢައްމާރު ބުނު ޔާސިރުގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
މައުމޫމުން އެކަމާ . ކޮށް ނަމާދުކުރައްވައިފިއެވެއެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނު ވަރަށް ކުރު

ރުކޫޢާއި ސަޖިދަ އަހުރެން ފުރިހަމަނުކުރަންހެއްޔެވެ؟ އެބައިމީހުން . އިންކާރުކުރުމުން ދެންނެވިއެވެ
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. ދަންނައެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. ފުރިހަމަކުރައްވައިފީމުއެވެ. ނޫނެކެވެ. ދެންނެވިއެވެ
ވެސް އެދުޢާކުރައްވާ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ން ދުޢާއެއްކޮށްފީމެވެނަމާދުގައި އަހުރެ

 يا لريخ ةَياَحالْ تملع ماَ ينِيِحأَ قِلْخٰى الْلَع كتردقُو بيغالْ كملْعبِ مهللَّاَ"އެއީ . ކަމުގައިވިއެވެ
وتنِفَّوذَإِ يا علمالْ تةَفاَو خيرا لللَّاَ، يهنِّإِ مأَ يلُأَسك خشيتك ي الْفغبِي وهاَالشدة ،أَولُأَسكَ كلةَم 
 ةَرقُ كلُأَسأَو، دفَني الَ ماًيعن كلُأَسأَو، رِقْفَالْٰى ونغي الْف دصقَالْ كلُأَسأَو، بِضغالْو ضاَالرِّ يف قِّحالْ
عالَ نٍي تقَنطع ،أَولُأَسضاَالرِّ ك بعِءضاَالقَ د ،أَولُأَسك برالْ دعشِي بعالْ دموت ،أَولُأَسةَذَّلَ ك ٰى لَإِ رِظَالن
وهِجك والشولَإِ ققاَٰى لئك فغَ يرِي ضاَءر مضرة الَو فتنة ملَّضللَّاَ، ةهم زِا بِـَّنيِّزيناِإل ةماَين واجناَلْع 
هاةًد مهتديޣައިބު ދެނެވޮޑިގެން ވާކަމުންނާއި هللاއިބަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރައްވި ރަސްކަލާކޮ" )1("ن، 

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاމިއަޅާ އިބަ( ވޮޑިގެންވާކަމުންވެޚަލްޤުކުރެއްވުމުގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަ
އި ދެނެވޮޑިގެންވާހަ هللاމިއަޅާއަށްޓަކައި ހެޔޮވެގެންވާކަމަށް އިބަ ހުރުންމިއަޅާގެ ދިރި) މިދަންނަވަނީ

 هللاމިއަޅާއަށް ޓަކައި ހެޔޮވެގެންވާކަމަށް އިބަ ވުންއަދި މަރު !ވެހިނދަކު މިއަޅާ ދިރިލަހައްޓަވާނދޭ
! އޭހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ !ވެދެނެވޮޑިގެންވަނީނަމަ މިއަޅާގެ މަރުގަންނަވާނދޭ

އަށް ބިރުވެތިވާ މީހެއްކަމުގައި ލެއްވުމަށް هللاބުގައާއި ޙާޟިރުގައި އިބަމިއަޅާއީ ޣައިހަމަކަށަވަރުން 
އަދި ރުހުމުގައާއި ނުރުހުމުގައި ޙައްޤުބަސްބުނުމުގެ ހެޔޮ . ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاއެދި އިބަ

އަދި މުއްސަދި ކަމުގައާއި . ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاތައުފީޤު ދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
އަދި . ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاވުމަށް އެދި އިބައްފަޤީރުކަމުގައި މެދުމިންވަރެއް ދެ

އަދި  .ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاނެތިދިއުމެއްނުވާ ނިޢުމަތެއް ދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
ގެ هللاދެއްވުމަށް އެދި އިބަ) ހިތްހަމަޖެހުމެއް(ފިނިކަންދޭ އެއްޗެއް  ލަށްމެދުކެނޑުމެއްނުވާ ލޮ

ރުހޭމީހެއްކަމުގައި ލެއްވުމަށް ) މިންވަރުފުޅަށް( އަދި ފައިސަލާއަށްފަހު. ވެމެޟްރަތުން ދަންނަވަޙަ
ދިރިއުޅުމެއް ދެއްވުމަށް އެދި  އަދި މަރުވުމަށް ފަހު އަރާމު .ވެމެގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަهللاއެދި އިބަ

ގުފުރެދޭ ކަހަލަ ފިތުނައަކާ މަ ލީފަކާއި،ގެއްލުންދެނިވި ތަކު އަދި. ވެމެޙަޟްރަތުން ދަންނަވަގެ هللاއިބަ
އާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން هللاފުޅަށް ބެލުމުގެ ފޮނިކަމާއި، އިބަދީދާރުގެ هللاއިބައި ނުލަ

                                                             
   .وصححه األلباين النسائي وأمحد رواه )1(
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! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާ. ވެމެގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަهللاދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
 ،އިތެދުމަގުދައްކާ ބަޔަކު ކަމުގައްޔާ އަދި !އީމާންކަމުގެ ޒީނަތުން އަޅަމެން ޒީނަތްތެރި ކުރައްވާނދޭވެ
  "!ތެދުމަގު ލިބިގެންވާ ބަޔަކު ކަމުގައި އަޅަމެން ލައްވާނދޭވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
އޭރު . ނދެ އިނީމެވެއާ އެކު އިށީ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއްފަހަރަކު އަހުރެން . ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި އޭނާގެ އައްތަޙިއްޔާތުގެ ދުޢާގައި މިފަދައިން ކިޔަމުން . މީހަކު ނަމާދުކުރަމުން ދިޔައެވެ
 عيدب ياَ، انُنمالْ، كلَ كيرِش الَ كدحو تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ دمحالْ كلَ نَّأَبِ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ". ދިޔައެވެ

 نم كبِ ذُوعأَو ةَنجالْ كلُأَسأَ ينِّإِ مويـقَ ياَ يح ياَ، امِركْاِإلو لِالَجا الْذَ ياَ ضِراَألو اتوماَسال
ގެ ޙަޟްރަތުން هللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ": މާނައީ )1("ارِالن

ޙަމްދާއި ތަޢުރީފެއް  ހަމަކަށަވަރުން އެންމެހާ. މެވެށް އެދި ދަންނަވަތައް މެދުވެރިކޮފުޅުމިބަސް
ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް  هللاއިބަ. އަށެވެهللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ އިބަ

. އަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެهللاއިބަ. އެއްކައުވަންތަ އިލާހެވެ އީهللاއިބަ. އިލާހަކު ނުވެއެވެ
ނެތުމުގެ ތެރެއިން  އުޑުތަކާއި ބިން އޭ. ންވާ ފަރާތެވެވެވޮޑިގެތެރިނައިން އިހުސާންއީ ގިނަގިهللاއިބަ

އޭ ! ވެރިކަމާއި މާތްކަމުގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮތިއޭ މަ! އެންމެ ފުރަތަމަ ހެއްދެވި ރަސްކަލާކޮ
ހަމަކަށަވަރުން  !ވާ ރަސްކަލާކޮކަންކަމެއް ހިންގުމުގައި ޤާއިމުވެވޮޑިގެން ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ އެންމެހާ

އަދި ނަރަކައިން ސަލާމަތް   .ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاމިއަޅާ ސުވަރުގެ ދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ  ".ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاކޮށްދެވުމަށް އެދި އިބަ
ކޮންއެއްޗެއް މެދުވެރިކޮށްކަން  އޭނާ ދުޢާ އެކުރީ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް 

. އެވެهللاއެންމެމޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ . ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގޭހެއްޔެވެ؟ އެބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ
އެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގެ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު . ދެން އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ

އަށް هللا އޭނާ . ފަރާތް ގަންދެއްވައި ވިދާޅުވަމެވެދަށުގައި މުޙައްމަދުގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅުވާ 
އޭގެޒަރިއްޔާއިން . މެދުވެރިކޮށެވެ) ގެ އެންމެ މާތް އިސްމުފުޅުهللا( "االسم اَألعظَم"ދުޢާއެކުރީ 

                                                             
  .وصححه األلباينالسنن رواه أهل  )1(
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އަދި އޭގެޒަރިއްޔާއިން އެއްޗަކަށް އެދެފިނަމަ . ދުޢާކޮށްފިނަމަ އެކަލާނގެ އިޖާބަކޮށްދެއްވާނެއެވެ
  ."އެކަލާނގެ ދެއްވާނެއެވެ

. ރުއްސުންލެއްވި ސަޢުދު ބުނު އަބީ ވައްޤާޞްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
رسول اهللا صلّى اهللا عليه ލިޔެކިޔަން ދަސްކޮށްދެވޭ ފަދައިން މިކަލިމަތަށް . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 كبِ ذُوعأَو، لِخبالْ نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ". އަހުރެމެންނަށް އުނގަންނައިދެއްވާ ކަމުގައިވިއެވެوسلّم 
مالْ نجنِب ،أَوعبِ ذُوك مأُ نْأَ نرٰى أَلَإِ دالْ لِذَرعرِم ،أَوعبِ ذُوك من فتنة الدياَن وقَالْ ابِذَع1("رِب( 

ކަމުން ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ބަޚީލު! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ އޭ": މާނައީ
އަދި މިއަޅާ ފިނޑިކަމުން . ދަންނަވަމެވެ ންގެ ޙަޟްރަތުهللاރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
 އެންމެ މުސްކުޅި އުމުރާ އަދި. ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ

މުން ކުރެވުރައްދުއަޅާ މި )މީސްތަކުންނަށް މިއަޅާގެ ބުރައުފުލަންޖެހޭ އުމުރާހިސާބަށް( ހިސާބަށް
އަދި ދުނިޔޭގެ . ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެهللاއެދި އިބަ މަށްރައްކައުތެރި ކޮށް ދެއްވު

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاފިތުނައިންނާއި، ކަށްވަޅުގެ ޢަޒާބުން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
  ".ދަންނަވަމެވެ

މަށް ފަހުގައި ކުރުން ފަހެ ސަލާމްދިނު .ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ޒިކުރުކުރުން -21
  .އެންމެ ޞައްޙަ ޒިކުރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރާހުށީމެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ޘައުބާންގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
ނަމާދުން އަވަދިވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ތިންފަހަރު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ވިދާޅުވިއެވެ

ވިދާޅުވެ ދެން ) .ގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެهللاމިއަޅާ (" اَهللا رفغتسأَ"
އޭ " "امِركْاِإلو لِالَجا الْذَ ياَ تكْرباَت، مالَالس كنمو، مالَالس تنأَ مهللَّاَ". ވިދާޅުވެއެވެ

އަދި ސަލާމަތްތެރިކަންވަނީ . ތެވެއީ ސަލާމަތްކަންދޭ ފަރާهللاއިބަ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

                                                             
  .والنسائي البخاريو أمحدرواه  )1(



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

106 
 

މާތްވެ هللا އިބަ! އޭ މަތިވެރިކަމާއި މާތްކަމުގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ. ގެ ޙަޟްރަތުންނެވެهللاއިބަ
   )1(."މަތިވެރިވެވޮޑިގެންވެއެވެ

. ރުއްސުންލެއްވި މުޢާޛު ބުނު ޖަބަލުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
އަހުރެންގެ އަތުގައި ހިއްޕަވައި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެއްދުވަހަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ފަހެ ." ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިބާދެކެ ލޯބިވަމެވެ! އޭ މުޢާޛެވެ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 
. އަހުރެންގެ ބައްޕައާއި މަންމަ ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޤުރުބާނެވެ. މުޢާޛުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ

ކޮންމެ " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ގެފާނު ދެން އެކަލޭ. ނު ދެކެ ލޯބިވަމެވެވެސް ކަލޭގެފާއަހުރެން
ނަމާދެއްގެ ފަހުން ތިބާ މިފަދައިން ކިޔުން ދޫކޮށްނުލުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިބާއަށް 

އޭ ހައްދަވާ " )2("علَى ذكْرِك وشكْرِك وحسنِ عبادتك يعناللَّهم أَ". ވަޞިއްޔަތްކުރައްވަމެވެ
އަށް هللاއަށް ޝުކުރުކުރުމާއި، އިބަهللاއަށް ޒިކުރުކުރުމާއި، އިބަهللاއިބަ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

  !"ރިވެތިގޮތުގައި އަޅުކަންކުރުމުގެ މައްޗަށް މިއަޅާއަށް އެހީތެރިވެވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ

 .ރުއްސުންލެއްވި މުޣީރަތު ބުނު ޝުޢުބާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
ކޮންމެ ފަރުޟުނަމާދެއްގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ٰى لَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ، هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ". ފަހުގައި ވިދާޅުވާކަމުގައި ވިއެވެ
 )3("دجالْ كنم دّجا الْذَ عفَني الَو، تعنم ماَل يطعم الَو، تيطَعأَ ماَل عنِماَ الَ مهللَّاَ، ريدقَ ٍءيش لِّكُ
އެކަލާނގެ . މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެهللا "

 ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ. ކުނުވެއެވެބައިވެރިއަ އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް. އެއްކައުވަންތައެވެ
ކަމެއްގެ މައްޗަށް  އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ. ށެވެޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަ

ދެއްވާ  هللاބައި! ރަސްކަލާކޮ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި އޭ. ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
އެއްޗެއް ދޭނެ  މަނާކުރެއްވި هللاއަދި އިބަ. ފަރާތެއް ނުވެއެވެ އެއްޗެއް މަނާކުރާނެ

އެއްވެސް ޤަދަރުވެރިޔަކަށް ނުވަތަ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އޭނާގެ  އަދި. އެހެންފަރާތެއްވެސް ނުވެއެވެ
                                                             

  .رواه اجلماعة إالّ البخاري )1(

 . صحيح على شرط الشيخني: رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن خزمية واحلاكم وقال )2(

  .البخاري ومسلمو أمحدرواه  )3(
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 އެއްވެސް ފައިދާއެއް ޙަޟްރަތުންޤަދަރުވެރިކަން ނުވަތަ ނަސީބުވެރިކަން އިބަރަސްކަލާނގެ 
  ".)ކީ ޞާލިޙުޢަމަލެވެއެއްޗަ ހަމައެކަނި ފައިދާދޭ(. ނުކޮށްދޭނެއެވެ

. ބުނު ޒުބައިރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
ސަލާމްދެއްވާ ހިނދު ނަމާދުގެފަހުން ވިދާޅުވާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. ريدقَ ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو، كلْمالْ هلَ، هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ". ކަމުގައިވިއެވެ
 الَ، نسحالْ ُءناَالثَّ هلَو لُضفَالْ هلَو ةُمعالن هلَ ،اهيإِ الَّإِ دبعن الَو، اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ، اِهللابِ الَّإِ ةَوقُ الَو لَوح الَ
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ هللا " )1("نَورفكاَالْ هرِكَ ولَو نيالدّ هلَ نيصلخم اُهللا الَّإِ ٰلهإِ

 އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ. އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
އަދި . ށެވެވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަޙަމްދެއް ލިބި ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ. ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ

. ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ
ގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ هللاހެޔޮކަމެއްކުރުމުގެ ބާރެއް އަދި ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް 

އަދި . ވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެމެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންهللا . ނުވެއެވެ
ނިޢުމަތާއި، ދަރުމައާއި، ރިވެތިސަނާ . އަޅަމެން އެކަލާނގެއަށް މެނުވީ އަޅުކަމެއްނުކުރަމުއެވެ

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން هللا . ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށެވެ
މެންނީ ފިރުން ކިތަންމެ ނުރުހުނުކަމުގައިވިޔަސް އަޅައަދި ކާ. އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ

  ."އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަމާއި ދީން ޚާލިޞްކުރާމީހުންނެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
} اِهللا نَحاَبس{" .އެވެފުޅުކުރެއްވިرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  ހަމަކަށަވަރުން. ވިދާޅުވިއެވެ

ޙަމްދެއް  އެންމެހާ{} ِهللا دمحالْ{ތެއްތިރީސްފަހަރު،  }!ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެهللا{
 }.އެވެهللاއެންމެބޮޑީ {} ربكْأَ اُهللا{ތެއްތިރީސްފަހަރު،  }.އަށެވެهللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ 

 دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ، هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ{ތެއްތިރީސްފަހަރު، އަދި ސަތޭކަ ހަމަކުރަން 
وهو لِّٰى كُلَع شقَ ٍءيديމެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް هللا {} ر

                                                             
  . أمحد ومسلم وأبو داود والنسائيرواه  )1(



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

108 
 

. ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ. އިލާހަކުނުވެއެވެ
 އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ. ށެވެޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ހުރިހާ

އޭނާގެ . ކިޔައިފިމީހާދަންނައެވެ} .ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
މުގައިވީނަމަވެސް އެއީ އެފާފަތައް ކަނޑުގެ ފޮނުހައި ގިނަވިކަ. ކުދިފާފަތައް ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ

   )1(".މެއެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު ޣަންމުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 الَ"މުގެ ކުރިން އަދި ފައިދަމާލުމުގެ ކުރިން މަޣުރިބުނަމާދާއި ފަތިސްނަމާދުން އަވަދިވެ އެނބުރިލު"
هللا " "ريدقَ ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو تيميو ييِحي دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ، هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ

ކަލާނގެ އެ. މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
 ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ. ބައިވެރިއަކުނުވެއެވެ އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް. އެއްކައުވަންތައެވެ

އަދި . އެވެއަދި މަރުއްވަ. އެކަލާނގެ ދިރުއްވައެވެ. ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ
މިފަދައިން  ."ރަސްކަލާނގެއެވެކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ  އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ

އަދި . ކޮންމެ ފަހަރަކަށް އޭނާއަށް ދިހަހެޔޮކަން ލިޔުއްވޭނެއެވެ. ދިހަފަހަރު ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ
އަދި އެޒިކުރު  .އަދި އޭނާއަށް ދިހަދަރަޖަ އުފުއްލެވޭނެއެވެ. އޭނާގެ ކިބައިން ދިހަފާފަ ފޮހެވޭނެއެވެ

އަދި ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ . އްކަލަކަށް ވާނެއެވެނުރުހެވޭކަމަކުން ރަ އޭނާއަށް ހުރިހާ
އަދި ޝިރުކުކުރުން ފިޔަވައި އޭނާ ހަލާކުކުރަނިވި . ޝައިޠާނާގެ ފަރާތުންވެސް ރައްކަލަކަށް ވާނެއެވެ
އަދި އޭނާވާހުށީ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ޢަމަލުގެ . ފާފައަކަށް އޭނާއަކަށް އަރައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ

އެއީ އޭނާއަށްވުރެ ހެޔޮޢަމަލެއް ކޮށްފިމީހާ ނުވަތަ އޭނާ . މާތްމީހާ ކަމުގައެވެގޮތުން އެންމެ 
     )2(.ކީވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ކިޔައިފިމީހާ ފިޔަވައެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ އުމާމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
ކޮންމެ " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެوسلّم حديث  رسول اهللا صلّى اهللا عليه ހަމަކަށަވަރުން. ވިދާޅުވިއެވެ
އޭނާ މަރުވުން ނޫން އިތުރުކަމެއް އޭނާ . ކިޔަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ ށްފަހު އާޔަތުލްކުރުސިނަމާދަކަ

   )3(."ސުވަރުގެ ވަނުން މަނާއެއްނުކުރެއެވެ

                                                             
 .والبخاري ومسلم وأبو داود درواه أمح )1(

 .األلباينوأمحد وحسنه  رواه الترمذي )2(

  .وصححه األلباينيلة وابن السني رواه النسائي يف عمل اليوم واللّ )3(
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zy  x   w   v  u  t  s  }  |  {  ~  �¡  ¢  £  ] އަކީ ހެ އާޔަތުލްކުރުސިފަ
    ¦  ¥  ¤   »  º¹   ̧  ¶   µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬ «ª  ©¨  §

   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  Æ    Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼
  ÏZ  )އީ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް هللا" )٢٥٥: البقرة

ޑިގެންވާ އަބަދަށް ޤާއިމުވެވޮޑިގެންވާ އެކަލާނގެއީ ދިރިދެމިވޮ. އިލާހަކުނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
އުޑުތަކާއި . ތާއްޔާޖެހުމާއި ނިދުން އެކަލާނގެއަށް ނިސްބަތްވެގެންނުވެއެވެ. ރަސްކަލާނގެއެވެ

އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅާނުލައި . ބިމުގައި ވާހައިއެއްޗެއް ވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ
އެބައިމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ވާހައިކަމަކާއި އެބައިމީހުންގެ  ޝަފާޢަތްތެރިވެވޭނީ ކާކަށްހެއްޔެވެ؟

އެކަލާނގެ ) އެބަހީ އިސްވެދިޔަހައި ކަމަކާއި ފަހުން ވާނޭހައި ކަމެއް(ފަހަތުގައި ވާހައިކަމެއް 
އަދި އެކަލާނގެ ޢިލްމުފުޅުގެ ތެރެއިން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި މިންވަރެއް . ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ
އެކަލާނގެ ފައިންޕުޅު އަޅުއްވާ (އެކަލާނގެ ކުރުސިކޮޅު . ހުންނަކަށް ނޭނގޭނެއެވެމެނުވީ އެބައިމީ

އަދި އުޑުތަކާއި ބިން ރައްކާތެރިކޮށް . އުޑުތަކާއި ބިމަށްވުރެ ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ) ގޮނޑިކޮޅު
ވެރިވެ އަދި އެކަލާނގެއީ މަތި. ބެލެހެއްޓެވުމުގައި އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއް ނާދެއެވެ

  ."މާތްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ޢުޤުބާ ބުނު ޢާމިރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

رسول މިތިންސޫރަތް ކިޔެވުމަށް  ފަލަޤް، ނާސްކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުން އިޚުލާޞް، . "ވިދާޅުވިއެވެ
  )1(."މުރުކުރެއްވިއެވެއަހުރެންނަށް އަ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

 [ $  #  "  ! !    '  &!    ,  +   *  )!    0  /  .

  2  1Z  )އެއީ . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!) އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ"(  )٤ – ١: اإلخالص
އެކަލާނގެއަށް ދަރިކަލަކު . އީ ފުދިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެهللا. އެއްކައުވަންތައެވެهللا . އެވެهللا

އަދި އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް . އަދި ބަފައިކަލަކު ނުމެވޭމެއެވެ .ނުވެއެވެ
  ."ނުވެއެވެ

 [  7  6  5  4!    <  ;   :  9!    B  A  @  ?   >!    D

  H   G  F  E!    N  M  L  K  JZ  )އޭ "( )٥ – ١: الفلق
                                                             

  .وصححه األلباينوالنسائي  والترمذيأبو داود و أمحد رواه )1(
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ން، އެކަލާނގެ ގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުހެނދުނު. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!) މުޙައްމަދުގެފާނެވެ
އަދި ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން . މަޚްލޫޤުންގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ ހެއްދެވި ހުރިހާ

ގޮށްތައް (އަދި . ވެރިވާހިނދު އެރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމުގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ
ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް ) އެބަހީ ސިހުރުވެރިންގެ(އަންހެނުންގެ  ގޮށްތަކަށް ފުމޭ) ޖަހައި އެ
  ."އަދި ހަސަދަވެރިޔާ ހަސަދަވެރިވާހިނދު އޭނާގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ. އެދެމެވެ

 [  S  R   Q  P!    V  U!    Y   X!    ]  \  [

  ^!    d  c  b  a   `!         h  g  fZ  )٦ – ١: سالنا(  

ޖިންނީންނާއި އިންސާނުންގެ ތެރެއިން  .ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!) އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ"(
ފަހަތަށް އެނބުރިދާ ) ގެ ޒިކުރުކުރެވޭހިނދުهللا(މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް ވަސްވާސްލައިދޭ 

ވެރިރަސްކަލާނގެ ވަސްވާހުގެވެރި ޝައިޠާނާގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް މީސްތަކުންގެ 
މީސްތަކުންގެ . އެކަލާނގެއީ މީސްތަކުންގެ ޙަޤީޤީ ރަސްކަލާއެވެ. ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވަމެވެ

  ."އިލާހެވެ
އެކަމަނާ . ރުއްސުންލެއްވި އުއްމުސަލަމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

މްދެއްވާ ހިނދު ވިދާޅުވާ ފަތިސްނަމާދުކުރައްވާ ސަލާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ވިދާޅުވިއެވެ
އޭހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި " )1("الًبقَتم الًمعو، باًيِّطَ قاًزرِو، عاًفناَ ماًلْع كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ". ކަމުގައިވިއެވެ
 ގެ ޙަޟްރަތުން ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމަކާއި، ޙަލާލުވެގެންވާهللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، އިބަ !ރަސްކަލާކޮ

   ."ރިޒްޤަކާއި، ޤަބޫލުވެވިގެންވާ ޢަމަލެއް ދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ
  
  

ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކާއި ސުންނަތްތަކާއެކު ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަރުތީބުން 
  ނަމާދުކުރާނެގޮތް

  
ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކާއި ސުންނަތްތައް ދަލީލުތަކާއެކު ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންވެ 

މިމައުޟޫޢުގެ ދަށުން ބަޔާންކުރުމަށް މިގަސްތުކުރަނީ އިޖުމާލުކޮށް ނަމާދުގެ  ފަހެ. ހިނގައްޖެއެވެ
އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަރުތީބު . ޙަރަކާތްތައް ތަރުތީބުން އަދާކުރާނެގޮތެވެ

                                                             
  .وصححه األلباينابن ماجه و أمحدرواه  )1(
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ފަހެ ތިރީގައި އެވާ ތަރުތީބުން . ވާޖިބުވެގެންވާކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
  .ދުކުރާހުށިކަމެވެނަމާ

   .ނަމާދުކުރުމަށް ގަސްތުކުރާ ތަނުގައި ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައި ކޮޅަށްހުރުން - 1
  .ކުރަން ގަސްތުކުރާނަމާދަކަށް ނިޔަތްގަތުން - 2
3 - رކިޔުމާއެކު ދެއަތްތިލައިގެ ބަނޑުފުށް ޤިބުލައަށްވާގޮތަށް ދެއަތްތިލަ  اُهللا أَكْب

  .ތުފޫޅާ ހަމައަށް އުފުލުންދެކޮނޑާ ހަމައަށް ނުވަތަ ދެކަންފަ
ވާތްތިލަމަތީ ކަނާތްތިލަ . ވާތްމަތީ ކަނާތް ބާއްވައި މޭމަތީގައި ހަށަންބަނުން - 4

ބޭއްވުން ނުވަތަ ވާތު ކުޑަހުޅުމަތީ ކަނާތު ކުޑަހުޅު ޖައްސައި ކަނާތުން ވާތު އަތްދަނޑީގައި 
ށް ވާތު އަތްދަނޑިމަތީ ކަނާތު ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ ވާތު އުޅަަނބޮއްޓާ ހަމައަށް ކަނާތްތިލަ އަރާގޮތަ

އަދި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް . މިތިންގޮތްވެސް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. އަތްދަނޑި ބޭއްވުން
އެއީ ކަނާތްތިލައިގެ ބަނޑުފުށުގެ . ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތިންގޮތް އެއްފަހަރާ ޖަމާކުރުމެވެ

އޭރުން ކަނާތުގެ އެއްބައި . ފަހައްޓައިގެން ހުރުމެވެމެދު ވާތު ކުޑަހުޅުމަތީ ޖެހޭގޮތަށް ވާތުގައި ހި
އަދި އަނެއްބައި . އަނެއްބައި އޮންނާނީ ވާތު ކުޑަހުޅު މަތީގައެވެ. އޮންނާނީ ވާތްތިލަ މަތީގައެވެ

  .އޮންނާނީ ވާތު އަތްދަނޑި މަތީގައެވެ
 ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ތިންވަނަ ނަމްބަރުގައި .ދުޢާއުލްއިސްތިފްތާޙު ކިޔުން - 5

  .އެދުޢާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދުޢާއެއް ކިޔަސް ހަމަރަނގަޅެވެ. ދުޢާތައް ވާނީ ބަޔާންވެފައެވެ
އުމޫމެއް މަ .ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔެވުންއާއި ބިސްމި ކިޔުމަށްފަހު  أَعوذُ - 6

  . ރަކުޢަތެއްގައި ކިޔަވާނީ ސިއްރުންނެވެ ކަމުގައިވާނަމަ ހުރިހާ ނަމާދެއްގެ ހުރިހާ
ނަމާދެއްގެ ފުރަތަމަ  ހުރިހާއެއީ . މިންވަރެއް ކިޔެވުން ޤުރުއާނުން - 7
  .ބައެއްފަހަރު މެންދުރުނަމާދުގެ ހަތަރުރަކުޢަތުގައި ކިޔެވިޔަސް މައްސަލައެއްނެތެވެ. ދެރަކުޢަތުގައެވެ
8 - رދެއަތް އުފުލާނީ ފުރަތަމަ . ދެއަތް އުފުލައި ރުކޫޢަށްދިއުންކިޔުމާއެކު  اُهللا أَكْب

  . ރުކޫޢުގެ ކައިފިއްޔަތު ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ގޮތަށެވެފަހަރު ހަމައުފުލި 
ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ދިހަވަނަ ނަމްބަރުގައި  .ރުކޫޢުގައި ޒިކުރުކުރުން - 9

  .ރުކޫޢުގައި ޤުރުއާންކިޔެވުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ
ދެއަތް  .ވެ ދެއަތް އުފުލުންކިޔުމާއެކު ރުކޫޢުން ތެދު سمع اُهللا لمن حمده - 10

  . އުފުލާނީ ހަމަ ކުރިން އުފުލިގޮތަށެވެ
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އިޢުތިދާލަށް ހުންނައިރު އަތްބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތާމެދު . އިޢުތިދާލަށްހުރުން - 11
ފައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަތް އެލުވާލާޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން . ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އިޚުތިލާފުވެފައެވެ

ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އިޢުތިދާލަށް ހުންނައިރު ހަށަންބަނދެގެން  އަދި. ބެހެއްޓުމަށެވެ
ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން . އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ޞަރީޙަ ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ހުރުމަށެވެ

އަދި  .އިސްތިދުލާލު ކުރައްވާފައިވަނީ އިޢުތިދާލުގައި ސީދާވުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވާ ނައްޞުތަކުންނެވެ
رسول اهللا صلّى އިޢުތިދާލުގައި ހަށަންބަނުމަށް ވިދާޅުވާ ޢިލްމުވެރިން އިސްތިދުލާލު ކުރައްވާފައިވަނީ 

ނަމާދުގައި ކޮޅަށް ހުންނަވާ ހިނދު ހަށަންބަންނަވާކަމަށް ބައެއް އަޞްޙާބުބޭކަލުން اهللا عليه وسلّم 
އަދި ނަމާދުގެ . އެއީ ކޮޅަށްހުރުމެކެވެފަހެ އިޢުތިދާލުވެސް . ރިވާކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުތަކުންނެވެ

. ކޮންމެ މަޤާމެއްގައިވެސް އަތް ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި ބޭއްވުމަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
. އި ބިންމަތީ ބޭއްވުމެވެސަޖިދާގަ. ރުކޫޢުގައި ކަކޫމަތީ ބޭއްވުމެވެ. ޤިޔާމުގައި މޭމަތީގައި ބޭއްވުމެވެ
ފަހެ އަތް އެއްވެސް ތަނެއްގައި . ޙިއްޔާތުގައި ކަކޫމަތީ ބޭއްވުމެވެދެސަޖިދަ ދެމެދުގައާއި އައްތަ

އެހެންކަމުން އެބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ އިޢުތިދާލުގައި އަތް އެލުވައިލުމަށް . ނުބާއްވާ މަޤާމެއްނެތެވެ
هللا މާތް )1(ސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރާއިއްރުهللا އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައި ނުވުމާއެކު މާތް

ރިވާޔަތުން ދަލީލުކުރަނީ އިޢުތިދާލުގައި މޭމަތީގައި  )2(ންލެއްވި ސަހުލު ބުނު ސަޢުދުގެރުއްސު
  .އަތްބޭއްވުމަށެވެ

ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ އެގާރަވަނަ ނަމްބަރުގައި  .އިޢުތިދާލުގައި ޒިކުރުކުރުން - 12
  . ޒިކުރުތައް ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ

13 - رދައަށް ދާންޖެހޭ ގޮތާއި ސަޖި .ށް ދިއުންކިޔުމާއެކު ސަޖިދައަ اُهللا أَكْب
  .ގައި އޮންނަންޖެހޭ ކައިފިއްޔަތު ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެސަޖިދާ

ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ސާދަވަނަ ނަމްބަރުގައި . ގައި ޒިކުރުކުރުންސަޖިދާ - 14
  . ވެގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެފަހެ ސަޖިދާ. ވެ ހިނގައްޖެއެވެޒިކުރުތައް ބަޔާން
15 - رކިޔުމާއެކު ސަޖިދައިން ތެދުވުން اُهللا أَكْب.    
ދެސަޖިދަ ދެމެދު އިންނަންޖެހޭ ކައިފިއްޔަތު ބަޔާންވެ  .ދެސަޖިދަ ދެމެދު އިނުން - 16

  .ހިނގައްޖެއެވެ
ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ފަނަރަވަނަ  .ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި ދުޢާކުރުން - 17

  .ވެނަމްބަރުގައި ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެ
                                                             

  .رواه البخاري )2(        .إسناد صحيحالنسائي ب رواه )1(
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19 - رގައިވެސް ދެވަނަސަޖިދާ .ކިޔުމާއެކު ދެވަނަ ސަޖިދައަށް ދިއުން اُهللا أَكْب
  .ގައިވެސް ކަންތައްކުރި ގޮތަށެވެއްކުރާނީ ހަމަ ފުރަތަމަ ސަޖިދާކަންތަ

20 - رކިޔުމާއެކު ދެވަނަ ސަޖިދައިން ތެދުވުން اُهللا أَكْب.  
ވުމުގެ ކުރިން ކުޑަހިނދުކޮޅަކު ގައިބާރު ދެރަމީހެއްނަމަ ދެވަނަ ރަކުޢަތަށް ތެދު - 21

  .އިށީނދެ މަޑުކޮށްލުން
ތެދުވަންޖެހޭ ގޮތާއި ކައިފިއްޔަތު ބަޔާންވެ . ދެވަނަރަކުޢަތަށް ތެދުވެ ހަށަންބަނުން - 22

  .އިރު ދެއަތް އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެނަދެވަނަ ރަކުޢަތަށް ހަށަންބަން. ހިނގައްޖެއެވެ
ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި  .ގޮތަށް ކަންތައްކުރުން ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ކަންތައްކުރި - 23

އެކަމަކު ސޫރަތުލްފާތިޙާގެ ކުރިން . ކަންތައްކުރާނީ ހަމަ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ކަންތައްކުރި ގޮތަށެވެ
  .ކިޔާނީ ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައެވެ أَعوذُ. ކިޔާނެކަމެއްނެތެވެ أَعوذُ

އެބަހީ ދެވަނަރަކުޢަތުގެ ދެވަނަ ސަޖިދައިން  .ނުންފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް އި - 24
رތިރާޝަށް އިނުމެވެފުއެއީ އި. ކިޔުމާއެކު ތެދުވެ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިންނާނީއެވެ اُهللا أَكْب .

  .ކައިފިއްޔަތު ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ
އްހުދު ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކުގެ އަށްވަނަ ނަމްބަރުގައި ތަޝަ .ތަޝައްހުދު ކިޔުން - 25

އެއީ ފަހު ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްނަމަ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތު . ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ
  .ތިރާޝަށް އިނަސް ތަވައްރުކަށް އިނަސް މައްސަލައެއްނެތެވެއިފު. އައްތަޙިއްޔާތެވެ

26- رއަތް. ތިންވަނަ ރަކުޢަތަށްތެދުވެ އަތް އުފުލައި ހަށަންބަނުން ކިޔުމާއެކު اُهللا أَكْب 
  . އުފުލާނީ ހަމަކުރިންވެސް އަތް އުފުލި ގޮތަށެވެ

ތިންވަނަ ރަކުޢަތާއި ހަތަރުވަނަ  .ބިސްމިކިޔައި ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔެވުން - 27
އެއީ މެންދުރުނަމާދުގެ ފަހު . ރަކުޢަތުގެ ޤިޔާމުގައި ކިޔަވާނީ ހަމައެކަނި ސޫރަތުލްފާތިޙާއެވެ

ރަކުޢަތުގައި ބައެއްފަހަރު ސޫރަތުލްފާތިޙާއަށް ފަހު މެންދުރު ނަމާދުގެ ފަހުދެ. އެވެދެރަކުޢަތް ފިޔަވަ
  . އެހެން ސޫރަތެއް ކިޔަވައިލުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

  .ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައި ކަންތައްކުރި ގޮތަށް ކަންތައްކުރުން - 28
29 - رކިޔުމާއެކު ދެވަނަ ސަޖިދައިން ތެދުވެ ގައިބާރުދެރަ މީހެއްނަމަ  اُهللا أَكْب

    .ތިންރަކުޢަތް ނަމާދެއްނަމަ ފަހުއައްތަޙިއްޔާތަށް އިންނާނީއެވެ. ނދުކޮޅަކު އިށީނދެ މަޑުކޮށްލުންކުޑަހި
ހަތަރުވަނަ ރަކުޢަތަށް ތެދުވެ . ހަތަރުވަނަ ރަކުޢަތަށް ތެދުވެ ހަށަންބަނުން - 30

   .ހަށަންބަންނަ އިރު އަތް އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
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  .   ރި ގޮތަށް ކަންތައްކުރުންތިންވަނަ ރަކުޢަތުގައި ކަންތައްކު - 31
ތިންވަނަ ރަކުޢަތުގެ  ކިޔުމާއެކު اُهللا أَكْبرއެބަހީ . ފަހު އައްތަޙިއްޔާތަށް އިނުން - 32

  .ކައިފިއްޔަތު ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ދެވަނަސަޖިދައިން ތެދުވެ ތަވައްރުކަށް އިނުމެވެ
  .ތަޝައްހުދުކިޔުން - 33
ގެ މައްޗަށް  ى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّތަޝައްހުދަށް ފަހު  - 34
ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ނަވާރަވަނަ ނަމްބަރުގައި ޞަލަވާތް ބަޔާންވެ . ޞަލަވާތްކިޔެވުން
  .ހިނގައްޖެއެވެ

ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ވިހިވަނަ ނަމްބަރުގައި  .ޞަލަވާތަށްފަހު ދުޢާކުރުން - 35
  . ދުޢާތައް ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ

ވަނަ ނަމްބަރުގައި ސަލާމުގެ ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކުގެ ނުވަ. ސަލާމްދިނުން - 36
  .ޒާއި ސަލާމްދޭންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެލަފު

  .ފަހެ ކުރުގޮތަކަށް މިބަޔާންކުރެވުނީ ނަމާދުކުރާ ގޮތުގެ ޚުލާޞާއެވެ
. ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ފިރިހެނުންނާ އަންހެނުން ހަމަހަމައެވެ. ދަންނައެވެ

  .ސް ތަފާތެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެއެއްވެ
  
 

  ސުންނަތް ނަމާދު
  

ނަމާދުތަކުގެ އިތުރަށް ސުންނަތްނަމާދުތަކެއްވެސް ޟުފަހެ އިސްލާމްދީނުގައި ފަރު
އެއީ ފަރުޟުނަމާދުގެ ރުކުންތަކާއި ސުންނަތްތައް ފުރިހަމަނުވުމުގެ . ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވެއެވެ

. ފޫބެއްދުމަށާއި އާޚިރަތުގައި މީހާގެ ދަރަޖަތައް މަތިވެރިކުރުމަށްޓަކައެވެސަބަބުން އުނިވާ އުނިވުން 
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ފަހެ މާތް

حاسب بِه الناس إِنَّ أَولَ ما ي" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  ހަމަކަށަވަރުން
موالَةُ يالص ةاميالْق، هكَتالَئملَّ لجو زا عنبقُولُ ري، لَمأَع وهوا :وظُران يف دبع الَةيص  ا أَمهمأَت

من  يانظُروا هلْ لعبد :شيئاً قَالَوإِنْ كَانَ انتقَص منها  ،فَإِنْ كَانت تامةً كُتبت لَه تامةً ؟نقَصها
  )1("ثُم تؤخذُ اَألعمالُ علَى ذَلكُم ،فَرِيضته من تطَوعه يأَتموا لعبد :فَإِنْ كَانَ لَه تطَوع قَالَ ؟تطَوعٍ

                                                             
 .وصححه األلباينرواه أمحد وأصحاب السنن  )1(
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ސާބުބެއްލެވޭ ޢަމަލަކީ ހިހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްދުވަހު އެންމެފުރަތަމަ މީސްތަކުންގެ " :މާނައީ
ގެ هللاތިމަން. އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވާޙާލު މަލާއިކަތުންނަށް ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ، هللاމާތް. ނަމާދެވެ

ފަހެ . އެނަމާދު ފުރިހަމަވެގެންވޭތޯ ނުވަތަ އުނިވެގެންވޭތޯ ބައްލަވާށެވެ ،އަޅާގެ ނަމާދަށް
އަދި ނަމާދުން މިންވަރެއް . ވެފުރިހަމަވެގެންވާނަމަ ނަމާދު ފުރިހަމަކަމަށް ލިޔުއްވޭނެއެ

ގެ އަޅާއަށް ސުންނަތް ނަމާދެއްވޭތޯ هللاތިމަން. އުނިވެގެންވާނަމަ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ
 ،ގެ އަޅާއަށްهللاތިމަން. ވަޙީކުރައްވާނެއެވެهللا ފަހެ އޭނާއަށް ސުންނަތް ނަމާދެއްވާނަމަ . ބައްލަވާށެވެ

ދެން އެހެނިހެން ޢަމަލުތަކުގެ . ދެއްވާށެވެއޭނާގެ ފަރުޟު އޭނާގެ ސުންނަތުން ފުރިހަމަކޮށް
އެބަހީ ފަރުޟުރޯދަ ސުންނަތް ރޯދައިން . (ސާބުވެސް ކުރިއަށްދާނީ އެގޮތުގެ މަތިންނެވެހި

  .)"މިގޮތަށެވެ. އަދި ފަރުޟު ޒަކާތް ޞަދަޤާތުން ފޫބެއްދުމެވެ. ފޫބެއްދުމެވެ
ކިބައިން  ރުއްސުންލެއްވި ރަބީޢަތު ބުނު ކަޢުބު އަލްއަސްލަމީގެهللا އަދި މާތް

އާ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަހުރެން ބައެއް ރޭރޭ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
ސްދިނުމަށާއި އަދިވެސް ފާނު ވުޟޫކުރެއްވުމަށް ފެން ގެނެއެއީ އެކަލޭގެ. އެކު ހޭދަކުރަމެވެ

ލޭގެފާނު އަހުރެންނަށް އެކަ. އެކަލޭގެފާނުގެ އެހެނިހެން ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށެވެ
ފަހެ އަހުރެން . ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ކަމަކަށް އެދޭށެވެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު . ސުވަރުގޭގައި ކަލޭގެފާނާ އެކުވުމަށް އެދެމެވެ. ދަންނަވައިފީމެވެ
. ހަމަ އެއެދުމެވެ. މެވެވައިފީނެތްހެއްޔެވެ؟ އަހުރެން ދަންނައެނޫން އެދުމެއް . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

ފަހެ ތިބާގެ : "މާނައީ )1("علَى نفِْسك بِكَثْرة السجود يفَأَعنِّ". އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
ގިނަ ސަޖިދަކުރުމުން ) އެބަހީ ތިބާގެ ނަފްސު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މައްޗަށް(ނަފްސާ ޚިލާފަށް 

  ."ށެވެތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިބާ އެހީވާ
هللا މާތް .ސުންނަތް ނަމާދު މުސްތަޙައްބުވެގެންވަނީ ގޭގައިކުރުމެވެ

 ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 ،مسجِده يفقَضى أَحدكُم الصالَةَ  إِذَا" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 

هالَتص نيباً مصن هتيبلْ لعجاَهللافَإِنَّ  ،فَلْي لٌ فاعلَّ ججو زراً يعيخ هالَتص نم هتيމާނައީ )2("ب :
ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު މިސްކިތުގައި ނަމާދު ފުރިހަމަކުރާ ހިނދު އޭނާގެ ގެއަށް އޭނާގެ ނަމާދުން "

                                                             
  .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي )1(

 .رواه أمحد ومسلم )2(
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.) އެބަހީ ނަމާދުގެ ރަވާތިބު ސުންނަތް ގޭގައި ކުރާހުށިކަމެވެ. (އަޅާހުށިކަމެވެއެއް ހިއްސާ
  ."އޭނާގެ ގޭގައި ބަރަކާތްލައްވައެވެهللا އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެނާ ގޭގައި ކުރާނަމާދުން މާތް

. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް
بيوتكُم  ياجعلُوا ف". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅު

ބައިމީހުންގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކަށް ތިޔަ: "މާނައީ )1("من صالَتكُم والَ تتخذُوها قُبورا
  ."ށްބިންތަކަކަށް ނުހަދާށެވެއަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް ކަ. އް އަޅާށެވެނަމާދުތަކުން ހިއްސާއެ

. ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު ޘާބިތުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް
 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

"ِء فرالَةُ الْميص أَفْض هتيبف هالَتص نلُ مجِدسةَ يى موبكْتذَا إِالَّ الْمފަރުޟުނަމާދު : "މާނައީ )2("ه
ފިޔަވައި މީހާ އޭނާގެ ގޭގައި ކުރާނަމާދު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މިމިސްކިތުގައި އޭނާ ކުރާނަމާދަށްވުރެ 

  ."މާތްވެގެންވެއެވެ
ކޮޅަށްހުރުމަށް . ފަހެ ސުންނަތް ނަމާދުގައި ކޮޅަށްހުރުން ވާޖިބެއްނޫނެވެ

އަދި ރަކުޢަތުގެ އެއްބައި . ވެގެންވުމާ އެކުވެސް އިށީނދެ އިނދެގެން ނަމާދުކުރުން ހުއްދައެވެކުޅަދާނަ
. ކޮޅަށް ހުރެގެން ފުރިހަމަކޮށް އަނެއްބައި އިށީނދެ އިނދެގެން ފުރިހަމަކުރިޔަސް މައްސަލައެއްނެތެވެ

ދިޔަޔަސް  އަދި އިށީނދެ އިނދެގެން ކިޔަވައި ރުކޫޢަށް ދާންވުމުން ތެދުވެ ދެން ރުކޫޢަށް
ފަހެ އިށީނދެ އިނދެގެން ނަމާދުކުރާއިރު އެންމެރަނގަޅީ ދެފައި ވައްކޮށްގެން . މައްސަލައެއް ނެތެވެ

. އަހުރެން ޢާއިޝަތުގެފާނަށް ދަންނަވައިފީމެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ  - رمحه اهللا - ޢަލްޤަމާ . އިނުމެވެ
ދެރަކުޢަތުގައި އެކަލޭގެފާނު  ކުރައްވާرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އިށީނދެ އިންނަވައިގެން 

އެކަލޭގަފާނު ދެރަކުޢަތުގައި ކިޔަވައި . "ކަންތައްކުރައްވަނީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟ އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ
ދެން . ފަހެ ރުކޫޢުކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ތެދުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. ވިދާޅުވެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ދިވެސް މާތްއަ )3(."ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا ދަމުނަމާދުގެ އެއްވެސް ރަކުޢަތެއްގައި . "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

އިށީނދެ އިންނަވައިގެން ކިޔަވައި ވިދާޅުވަނިކޮށް ތިމަންކަމަނާ ދުވަހަކުވެސް  عليه وسلّم
ފަހެ އެޙާލަތުގައި . އެއީ އެކަލޭގެފާނު މުސްކުޅިފުޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. ވަމެވެދެކިވަޑައިނުގަންނަ

                                                             
 .رواه اجلماعة إالّ ابن ماجه )1(

 .والبخاري وأبو داود والترمذي واللّفظ أليب داود رواه أمحد )2(

 .رواه مسلم   )3(
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ދެން ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބާކީ . އެކަލޭގެފާނު އިށީނދެ އިންނަވައިގެން ކިޔަވައިވިދާޅުވެއެވެ
ރުކޫޢަށް  ދެން. ސާޅީސް ނުވަތަ ތިރީސް އާޔަތަށް ވުމުން ތެދުވެވަޑައިގެން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއެވެ

   )1(."ވަޑައިގަންނަވައެވެ
  
  

  ސުންނަތް ނަމާދުތައް ބެހިގެންވާ ބައިތައް
  

މުޠުލަޤު ސުންނަތަކީ އެއްވެސް . އެއީ މުޠުލަޤު ސުންނަތާއި މުޤައްޔަދު ސުންނަތެވެ
އެސުންނަތްތައް . އެބަހީ ޢާއްމު ސުންނަތްތަކެވެ. ޤައިދެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ ސުންނަތެވެ

ދެ ރަކުޢަތްކުރުމަށް ނިޔަތްގެންފިނަމަ . ސުންނަތްތައްކުރާމީހާގެ ނިޔަތުގެ މައްޗަށެވެބިނާވެގެންވަނީ އެ
އިމާމު . އަދި ހަތަރު ރަކުޢަތްކުރުމަށް ނިޔަތްގެންފިނަމަ ހަތަރު ރަކުޢަތްކުރާށެވެ. ދެރަކުޢަތްކުރާށެވެ

ނެ ސުންނަތް ނަމާދެއް މީހަކު ރަކުޢަތުގެ ޢަދަދު ނިޔަތްނުގަ. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  - رمحه اهللا - ނަވަވީ 
އަދި ދެ ރަކުޢަތުން . ފަށައިފިނަމަ އެއްރަކުޢަތުން ސަލާމްދިނުންވެސް އޭނާއަށް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

ނުވަތަ ތިން ރަކުޢަތުން ނުވަތަ ސަތޭކަ ރަކުޢަތުން ނުވަތަ އެއްހާސް ރަކުޢަތުންވެސް ސަލާމްދިނުން 
އް ނޭނގި ސަލާމްދިން ކަމުގައިވިޔަސް އޭނާގެ އަދި އޭނާއަށް ކުރެވުނު ޢަދަދެ. އޭނާއަށް ހުއްދައެވެ
ފަހެ  )2(."ގައި މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ "اإلمالء"އަދި އިމާމު ޝާފިޢީ . ނަމާދު ޞައްޙައެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ - رمحه اهللا -އަޙުނަފު ބުނު ޤައިސް 
ފަހެ . ވި އަބޫ ޛައްރު ވަރަށްގިނަ ރަކުޢަތްތަކެއް ކުރައްވައިފިއެވެރުއްސުންލެއްهللا އެއްދުވަހަކު މާތް

ކަލޭގެފާނު ތިޔަ ސަލާމް ދެއްވީ ހިރިޢަދަދަކުންކަން . ސަލާމް ދިނުމުން އަޙުނަފު ދަންނަވައިފިއެވެ
ނުވަތަ އޮނަހިރިޢަދަދަކުންކަން ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ހެއްޔެވެ؟ އަބޫ ޛައްރު 

. ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެهللا އަހުރެންނަށް ނޭނގުނުކަމުގައި ވިޔަސް ހަމަކަށަވަރުން . ވިދާޅުވިއެވެ
ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންގެ ލޮބުވެތި އެކުވެރިޔާ 

އަލުންވެސް . މިހެން ވިދާޅުވެ އަބޫ ޛައްރު ކީރިތިކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންގެ ލޮބުވެތި އެކުވެރިޔާ . ވިދާޅުވިއެވެ

، بِها درجةً سجدةً إِالَّ رفَعه اُهللا ِهللاما من عبد يسجد ". ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ

                                                             
  .واه أمحد وأصحاب السننر )1(

  .اموع )2(



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

118 
 

އަށްޓަކައި އެންމެ ސަޖިދައެއްވެސް، هللاއެއްވެސް އަޅަކު : "މާނައީ )1("ئَةًوحطَّ عنه بِها خطي
އޭނާގެ ދަރަޖައެއް މަތިވެރިނުކުރައްވާ އަދި އޭގެ ސަބަބުން އޭނާގެ هللا އެސަޖިދައިގެ ސަބަބުން 

  ."ފާފައެއް ނުފުއްސަވާ ގޮތަކަށް ނުކުރެއެވެ
ލެވިގެންވާ ދެންފަހެ މުޤައްޔަދު ސުންނަތަކީ އެސުންނަތުގައި ޤައިދެއް އެކު

އެއީ ނަމާދުގެ ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކާއި ޚާއްޞަ ނަންތަކެއް ދެވިފައިވާ . ސުންނަތެވެ
  .އެންމެ ފުރަތަމަ ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ބަޔާންކުރަމެވެ. ސުންނަތްތަކެވެ

ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކަކީ ފަރުޟުނަމާދުތަކުގެ އިސްފަސްކޮށް : ރަވާތިބު ސުންނަތްތައް
  . ނުވަތަ ދިހަރަކުޢަތެވެ. ނުވަތަ ބާރަރަކުޢަތެވެ. އެއީ ސާދަރަކުޢަތެވެ. ސުންނަތްތަކެވެ ކުރެވޭ

އެއީ ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ދެރަކުޢަތާއި، މެންދުރުނަމާދުގެ އިހު  :ސާދަރަކުޢަތް
ހަތަރުރަކުޢަތާއި، ފަހު ހަތަރުރަކުޢަތާއި، މަޣުރިބުނަމާދުގެ ފަހު ދެރަކުޢަތާއި، ޢިޝާނަމާދުގެ ފަހު 

  .ދެރަކުޢަތެވެ
އެއީ ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ދެރަކުޢަތާއި، މެންދުރުނަމާދުގެ އިހު  :ބާރަރަކުޢަތް

ހަތަރުރަކުޢަތާއި، ފަހު ދެރަކުޢަތާއި، މަޣުރިބުނަމާދުގެ ފަހު ދެރަކުޢަތާއި، ޢިޝާނަމާދުގެ ފަހު 
  .ދެރަކުޢަތެވެ

މާދުގެ އިހު އެއީ ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ދެރަކުޢަތާއި، މެންދުރުނަ :ދިހަރަކުޢަތް
ދެރަކުޢަތާއި، ފަހު ދެރަކުޢަތާއި، މަޣުރިބުނަމާދުގެ ފަހު ދެރަކުޢަތާއި، ޢިޝާނަމާދުގެ ފަހު 

ސުންނަތްތަކެއް  އެހުރިހާ. ދަކީ ބާރަރަކުޢަތެވެފަހެ އެންމެ ރާޖިޙުވެގެންވާ ޢަދަ. ދެރަކުޢަތެވެ
  .ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީއެވެ

  
  

  ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތް
  

ފަހެ . ފަތިސްނަމާދަށް ބަންގިގޮވުމުން ޤަމަތްދިނުމާ ދެމެދު ކުރެވޭ ދެރަކުޢަތެވެ އެބަހީ
ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ! އަދިކިއެއްތަ. އެއީ ވަރަށް މާތްވެގެންވާ ދެރަކުޢަތެވެ

މެ އެން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަދި އެއީ ސުންނަތްތަކުގެ ތެރެއިން . މާތް ސުންނަތެވެ
ދަތުރުފުޅުތަކުގައިވެސް އެކަލޭގެފާނު އެސުންނަތް . ސަމާލުކަންދެއްވި އެއްސުންނަތެވެ

                                                             
 .رواه أمحد والبيهقي )1(
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އެކަމަނާ . ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ދޫނުކުރައްވައެވެ
އެއްވެސް  يه وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا علފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތަށް ވުރެ ބޮޑަށް . "ވިދާޅުވިއެވެ

   )1(."ސުންނަތް ނަމާދަކަށް ފަރުވާތެރިވެވަޑައިވުގަންނަވައެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދިވެސް މާތް

ركْعتا " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ
ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކުޢަތް ދުނިޔެއާއި : "މާނައީ )2("فَجرِ خير من الدنيا وما فيهاالْ

  ."ދުނިޔޭގައި ވާހައި އެއްޗަކަށްވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދިވެސް މާތް

ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކުޢަތަށް އެކަލޭގެފާނު . "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ
އަވަސްވެވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހެޔޮކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން ހެޔޮކަމަކަށް 

   )3(."އެކަލޭގެފާނު އަވަސްވެވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ތިމަންކަމަނާ ދެކިވަޑައިނުގަންނަވަމެވެ
ހު ސުންނަތުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާއަށް ފަހު ފަހެ ފަތިސްނަމާދުގެ އި

 [  #  "  !Z  )ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާއަށް ފަހު  )الكافرون

 [  $  #  "  !Z  )هللا މާތް. ސޫރަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ )اإلخالص
ހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން 

! "  ] ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކުޢަތުގައި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  #Z  )الكافرون(  ިސޫރަތާއ [  $  #  "  !Z  )ސޫރަތް ކިޔަވައި  )اإلخالص

   )4(."ވިދާޅުވިއެވެ

3  4  5  ] މަ ރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާއަށް ފަހު އަދި ބައެއްފަހަރު ފުރަތަ
  E  D  C  B  A  @   ?  >  =      <  ;  :  9  8  7   6

  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H   G  FZ  )މިއާޔަތް އަދި  )١٣٦: البقرة

:  ;  >  =  <    ?  @  A  ] ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާއަށް ފަހު 
                                                             

 .والبخاري ومسلم وأبو داود رواه أمحد )1(

 .رواه أمحد ومسلم والترمذي والنسائي )2(

  .رواه أمحد ومسلم )3(

 .رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه )4(
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E  D  C   B    U  T  SR  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F
  Y      X  W  VZ  )މިއާޔަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްްބުވެގެންވެއެވެ )٦٤: آل عمران .

އެކަލޭގެފާނު . ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
ތުގައި ބަޤަރާ ޢަފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކު لّمرسول اهللا صلّى اهللا عليه وس. "ވިދާޅުވިއެވެ

=  <      ]މިއާޔަތާއި އާލުޢިމްރާނު ސޫރަތުގެ  Z 3  4  5  6   7  8] ސޫރަތުގެ 
B  A  @  ? Z       ެ1(."މިއާޔަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވ(   

3  4  5  ] ފަހު  އަދި ބައެއްފަހަރު ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާއަށް
  E  D  C  B  A  @   ?  >  =      <  ;  :  9  8  7   6

  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H   G  FZ  )މިއާޔަތް އަދި  )١٣٦: البقرة

¾   ¿   Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  À  ] ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާއަށް ފަހު 
  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  ÈÇZ  )٥٢: ل عمرانآ( 

ބުނު ޢައްބާސްގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. މިއާޔަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
ފަތިސްނަމާދުގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

މިއާޔަތް އަދި ދެވަނަ  Z 7  38  4  5  6   ] އިހު ސުންނަތުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި 

މިއާޔަތް ކިޔަވައި  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎZ   ]ރަކުޢަތުގައި 
   )2(."ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ

ފަހެ ގޭގައި ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތްކުރާނަމަ ސުންނަތްކޮށް އަވަދިވެގެން 
ވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ރުއްސުންލެއްهللا މާތް. ކަނާތު އަރިމައްޗަށް އޮށޯވެލުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

ފަތިސްނަމާދުގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ކަނާތު އަރިކަށިފުޅު މައްޗަށް  ތްކުރައްވާ ހިނދު އެކަލޭގެފާނުއިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކުޢަ

   )3(."އޮށޯވެލައްވައެވެ

                                                             
 .رواه أمحد ومسلم )1(

 .رواه مسلم وأبو داود )2(

 .رواه اجلماعة )3(
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ރޭގައި ފަތިސްނަމާދަށްފަހު އިރުއެރުމާ ދެމެދު ނަމާދުކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގެ ތެ
ފަހެ ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތް ފާއިތުވެއްޖެނަމަ ފަތިސްނަމާދުގެ . އެއޮންނަ ވަގުތު ހިމެނެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޤައިސް ބުނު ޢަމްރުގެ هللا މާތް. ފަހުން އެސުންނަތްކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
. ކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ފަތިސްނަމާދަށް ވަޑައިގަތެވެހަމަ. "ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

މީސްތަކުންނާގެން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެކަލޭގެފާނަށް މިސްކިތަށް ވަޑައިގެންނެވުނުއިރު 
. އަދި ޤައިސް އޭރު ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތެއް ނުކުރައްވައެވެ. ފަތިސްނަމާދުކުރައްވަނީއެވެ

ދެން . އާ އެކު ފަތިސްނަމާދުކުރައްވައިފިއެވެ ل اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمرسوފަހެ ޤައިސް 
އަދި ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު . ފަތިސްނަމާދުކޮށް އަވަދިވެވަޑައިގެން ޤައިސް ތެދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ ކައިރިން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ . ސުންނަތްކުރައްވައިފިއެވެ
ފަހެ ޤައިސް " އެއީ ކޮންނަމާދެއް ހެއްޔެވެ؟" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ންނަވަމުން ވަޑައިގަ

   )1(."އެކަލޭގެފާނަށް ޚަބަރުދެއްވުމުން އެކަލޭގެފާނު އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއްނުވެއެވެ
އަދި ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތް ފާއިތުވެއްޖެނަމަ އިރުއެރުމަށް ފަހު ކުރަން 

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތް. ނގަޅެވެމަޑުކުރިޔަސް ހަމަ އެންމެރަ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

: އީމާނަ )2("هِماالشمس فَلْيصلّ الْفَجرِ حتى تطْلُع يركْعت من لَم يصلِّ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
އިރުއެރުމަށް (ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތް އިރުއަރައިފުމަށް ދާންދެން ނުކޮށް ހުރެއްޖެމީހާ ފަހެ "

  ."އެދެރަކުޢަތްކުރާހުށިކަމެވެ) ފަހު
އަދި އިރުއަރާ ފަހުން ހޭލެވޭމީހާ ފަތިސްނަމާދުކުރުމުގެ ކުރިން ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު 

ރުއްސުންލެއްވި ޢިމްރާނު ބުނު ޙުޞައިނުގެ هللا މާތް. ސުންނަތްކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއްފަހަރަކު . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 ދެން ހުރިހާ. މަޑުކުރެއްވިއެވެ ދަތުރުފުޅެއް ނިންމަވާ ވަޑައިގަންނަވަމުން ރޭގަނޑު ތަނެއްގައި
ފަހެ . އަދި ފަތިސްނަމާދަކަށް އެއްވެސް ބޭކަލަކަށް ހޭފުޅުނުލެއްވުނެވެ. އިފިއެވެބޭކަލުން ނިދިކުރައްވަ

ދެން އިރު ކުޑަކޮށް . އެބޭކަލުންނަށް ހޭފުޅުލެއްވުނީ އިރުގެ ހޫނުކަން އިޙުސާސްވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ
. އްވައިފިއެވެމައްޗަށް އަރައިފުމަށް ދާންދެން އެބޭކަލުން ތިއްބެވިތަން ނޫން އެހެންތަނަކަށް ދަތުރުކުރަ

ފަހެ . މުއައްޛިނަށް ބަންގިދެއްވުމަށް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمދެން 

                                                             
   .وصححه األلباينرواه أمحد وابن خزمية وابن حباّن وأصحاب السنن إالّ النسائي  )1(

 .يف صحيح اجلامع وصححه األلباينرواه البيهقي  )2(
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ދެން . ބަންގިދެއްވުމުން ފަތިސްނަމާދުގެ ކުރިން ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތްކުރައްވައިފިއެވެ
   )1(."ޤަމަތްދެއްވައި ފަތިސްނަމާދުކުރައްވައިފިއެވެ

  
  

  ދުރުނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތާއި ފަހު ސުންނަތްމެން
  

މެންދުރުނަމާދުގެ އިސްފަސްކޮށް އަށްރަކުޢަތް ވާކަމަށާއި، ހަރަކުޢަތް ވާކަމަށާއި، 
  .އޭގެ ބަޔާން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ހަތަރުރަކުޢަތް ވާކަމަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

. ބާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ޙަބީهللا މާތް: އަށްރަކުޢަތް
من صلَّى أَربعاً قَبلَ ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

ޢަތް މެންދުރުނަމާދުގެ ކުރިން ހަތަރުރަކު: "މާނައީ  )2("لَحمه علَى النارِ الظُّهرِ وأَربعاً بعدها حرم اُهللا
އޭނާގެ މަސް ނަރަކައަށް هللا މާތް. އަދި ފަހުން ހަތަރުރަކުޢަތް ކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ

  ."ޙަރާމްކުރައްވައިފިއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه . ވިދާޅުވިއެވެ - رمحه اهللا - ބުނު ޝަޤީޤުهللا ޢަބްދު :ހަރަކުޢަތް

. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރީމެވެގެ ނަމާދުފުޅާ ބެހޭގޮތުން އަހުރެން ޢާއިޝަތުގެފާނާ ސުވާލުކުوسلّم 
އެކަލޭގެފާނު މެންދުރުނަމާދުގެ ކުރިން ހަތަރުރަކުޢަތް އަދި ފަހުން ދެރަކުޢަތްކުރައްވާ "

   )3(."ކަމުގައިވިއެވެ
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް :ހަތަރުރަކުޢަތް

ގެ އަރިހުން هللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول ا. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
އެއީ މެންދުރުނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތާއި، ފަހުން . ދިހަރަކުޢަތެއް އަހުރެން ދަސްކުރީމެވެ

ދެރަކުޢަތާއި، މަޣުރިބުނަމާދުގެ ފަހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅުގައި ކުރައްވާ ދެރަކުޢަތާއި، 
ކުރައްވާ ދެރަކުޢަތާއި، އަދި ފަތިސްނަމާދުގެ ކުރިން  ޢިޝާނަމާދުގެ ފަހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅުގައި

   )4(."ދެރަކުޢަތެވެ

                                                             
  .والبخاري ومسلم رواه أمحد )1(

  .وصححه األلباينرواه أمحد وأصحاب السنن  )2(

 .رواه أمحد ومسلم وغري مها )3(

 .رواه البخاري )4(
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ފަހެ މެންދުރުނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ހަތަރުރަކުޢަތަކީ ވަރަށްމާތްވެގެންވާ 
. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫއައްޔޫބުލް އަންޞާރީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ހަތަރުރަކުޢަތެވެ

ފަހެ . ލޭގެފާނު މެންދުރުނަމާދުގެ ކުރިން ހަތަރުރަކުޢަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެހަމަކަށަވަރުން އެކަ
ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނު ތިޔަ ސުންނަތުގައި އެބަ . އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވުނެވެ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން . ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. ދެމިހުންނަވަމުއެވެ
ފަހެ . ދެން އަހުރެން އެކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކުރީމެވެ. ންކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެއެކަ

. ހަމަކަށަވަރުން އެއީ އުޑުގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވޭ ވަގުތެކެވެ. "އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
މަންކަލޭގެފާނު ފަހެ އެދޮރުކޮޅުތަކުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޞާލިޙުޢަމަލެއް އުފުއްލެވުމަށް ތި

   )1(."ލޯބިކުރައްވަމެވެ
ފަހެ . މެންދުރުނަމާދުގެ އިހުސުންނަތާއި ފަހު ސުންނަތް ފާއިތުވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ

هللا މާތް. އެދެސުންނަތް ޤަޟާކުރެއްވިކަން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން

އަށް މެންދުރުނަމާދުގެ ކުރިން ހަތަރުރަކުޢަތް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން "
هللا އަދި މާތް )2(."ނުކުރެއްވިއްޖެނަމަ މެންދުރުނަމާދުގެ ފަހުން ކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ

އެއްދުވަހަކު . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ސަލަމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން
އެހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް . މެންދުރުނަމާދު ކުރައްވައިފިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
ދެން އެމުދާތައް ބެއްސެވުމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނު . މުދާތަކެއް ގެނެވިއްޖެއެވެ

ވަޑައިގެން ޢަޞުރުނަމާދަށް ބަންގިދެއްވައިފުމަށް އެއީ މުއައްޛިނު . އިށީނދެވަޑައިގެންފިއެވެ
އަދި އެދުވަހަކީ . ދެން ޢަޞުރުނަމާދުކުރައްވައި ތިމަންކަމަނާގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ދާންދެނެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންކުރެ ތިމަންކަމަނާގެ އަރިހުގައި އެކަލޭގެފާނު ހޭދަކުރައްވާ 
ދެން ތިމަންކަމަނާ . ގެފާނު ވަރަށްލުއިލުއިކޮށް ދެރަކުޢަތްކުރައްވައިފިއެވެދެން އެކަލޭ. ދުވަހެވެ

އެދެރަކުޢަތްކުރެއްވުމަށް ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއެއީ ކޮންދެރަކުޢަތެއްތޯއެވެ؟ އޭ . ދަންނަވައިފީމެވެ
 !އަދިކިއެއްތަ. ނޫނެކެވެ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު ؟ ކަލޭގެފާނަށް އަމުރު އައީތޯއެވެ

ފަހެ . އެދެރަކުޢަތަކީ މެންދުރުނަމާދުގެ ފަހުން ތިމަންކަލޭގެފާނު އަބަދުވެސް ކުރައްވާ ދެރަކުޢަތެވެ
އެއީ މުއައްޛިނު ވަޑައިގެން . އެމުދާތައް ބެއްސެވުން ތިމަންކަލޭގެފާނު މަޝްޣޫލުކުރީއެވެ

                                                             
 .رواه أمحد وسنده جيد )1(

 .األلباينرواه الترمذي وحسنه  )2(
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ވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ފަހެ އެދެރަކުޢަތް ދޫކޮށްލެއް. ޢަޞުރުނަމާދަށް ބަންގިދެއްވައިފުމަށް ދާންދެނެވެ
   )1(."ނުރުއްސެވީއެވެ

  
  

  މަޣުރިބުނަމާދުގެ ފަހު ސުންނަތް
  

ފަހެ މިދެރަކުޢަތް ގޭގައި ކުރުން . އެބަހީ މަޣުރިބުނަމާދަށް ފަހު ކުރެވޭ ދެރަކުޢަތެވެ
ރުއްސުންލެއްވި މަޙުމޫދު ބުނު ލަބީދުގެ ކިބައިން هللا މާތް. މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

رسول اهللا  ކު ބަނޫ ޢަބްދުލްއަޝްހަލުމީހުންއެއްދުވަހަ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
ފަހެ . ދެން އެބައިމީހުންނާގެން މަޣުރިބުނަމާދު ކުރެއްވިއެވެ. ގާތަށް ވަޑައިގަތެވެصلّى اهللا عليه وسلّم 

 )2("كْعتينِ فى بيوتكُماركَعوا هاتينِ الر". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ނަމާދުން ސަލާމްދެއްވި ހިނދު 
ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ) އެބަހީ މަޣުރިބުނަމާދުގެ ފަހު ސުންނަތް(މިދެރަކުޢަތް : "މާނައީ

  ."ގެތަކުގައި ކުރާށެވެ
ފަހެ މަޣުރިބުނަމާދުގެ ފަހު ސުންނަތުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާއަށް 

ސޫރަތް އަދި ދެވަނަރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާއަށް  )الكافرون(  Z!  "  #  ] ފަހު 

هللا މާތް. ސޫރަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ )اإلخالص(  Z!  "  #  $  ] ފަހު 
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

ދެރަކުޢަތުގައާއި ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ  މަޣުރިބުނަމާދުގެ ފަހު ސުންނަތުގެ"
رسول اهللا މިދެސޫރަތް  Z!  "  #  $  ] އާއި  Z!  "  #  ] ދެރަކުޢަތުގައި 

   )3(."ކިޔަވައި ވިދާޅުވަނިކޮށް އަހުރެންނަށް އަޑުއިވުނު ޢަދަދެއްވެސް ނޭނގެއެވެصلّى اهللا عليه وسلّم 
  
  
  
  

                                                             
 .رواه البخاري ومسلم )1(

 .رواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي )2(

 .األلباينرواه الترمذي وابن ماجه وحسنه  )3(
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  ޢިޝާނަމާދުގެ ފަހު ސުންނަތް

   
ފަހެ މިދެރަކުޢަތްވެސް ގޭގައި . ހީ އިޝާނަމާދުގެ ފަހުން ކުރެވޭ ދެރަކުޢަތެވެއެބަ

ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. އަދާކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
ގެ އަރިހުން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

އެއީ މެންދުރުނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތާއި، ފަހުން . ކުޢަތެއް އަހުރެން ދަސްކުރީމެވެދިހަރަ
ދެރަކުޢަތާއި، މަޣުރިބުނަމާދުގެ ފަހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅުގައި ކުރައްވާ ދެރަކުޢަތާއި، 

ގެ ކުރިން ޢިޝާނަމާދުގެ ފަހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅުގައި ކުރައްވާ ދެރަކުޢަތާއި، އަދި ފަތިސްނަމާދު
   )1(."ދެރަކުޢަތެވެ

ބަޔާންވެ ދިޔަ ތިންޢަދަދުން ކޮންމެ . އެބަޔާންވެ ދިޔައީ ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކެވެ ފަހެ
ތިންޢަދަދުވެސް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައި އެވަނީ . ޢަދަދެއް އިޚުތިޔާރުކުރިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ

ތިބު ސުންނަތްތަކުގެ ޢަދަދު ބާރަރަކުޢަތް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ރަވާ. ޞައްޙަ ބަސްފުޅުތަކުންނެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ޙަބީބާ ބިންތު އަބީ ސުފުޔާންގެ هللا ފަހެ މާތް. ކަމަށް ރާޖިޙުކުރައްވާފައިވެއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 ،يومٍ ولَيلَة يعشرةَ ركْعةً ف يمن صلَّى اثْنت". ޑުއެއްސެވީމެވެރައްވަނިކޮށް ތިމަންކަމަނާ އަފުޅުކުحديث
ބާރަރަކުޢަތް ކޮށްފިމީހާ ) ރަވާތިބުގެ(ރެޔަކާ ދުވާލު : "މާނައީ  )2("الْجنة يلَه بِهِن بيت ف يبنِ

  ."އޭނާއަށްޓަކައި ސުވަރުގޭގައި ގަނޑުވަރެއް ބިނާކުރެވޭނެއެވެ. ދަންނައެވެ
  
  

  ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެން ނުވާ ސުންނަތްތައް
  

އަދި . ފަހެ ބަޔާންވެގެން އެދިޔައީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތްތަކެވެ
އާއި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެބަހީ . ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންނުވާ ސުންނަތްތަކެއްވެސް ވެއެވެ

ފައި ނުވާ ނަތްތައް ދާއިމީގޮތެއްގައި ކުރައްވާޙާބުބޭކަލުން އެސުންއެކަލޭގެފާނުގެ އަޞް
                                                             

 .رواه البخاري )1(

 . رواه مسلم والترمذي والنسائي )2(
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އެއީ ޢަޞުރުނަމާދުގެ ކުރިން ހަތަރުރަކުޢަތާއި ނުވަތަ ދެރަކުޢަތާއި، . ސުންނަތްތަކެވެ
މިރަކުޢަތް ތަކަކީ . މަޣުރިބުނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތާއި، ޢިޝާނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތެވެ

އެބަހީ އޭނާ ކުރަން އެދޭނަމަ . އިވާ ރަކުޢަތްތަކެކެވެނަމާދުކުރާމީހާގެ އިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލެވިފަ
އެރަކުޢަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި . އަދި ކުރަން ނޭދޭނަމަ ނުކުރިޔަސް އެންމެރަނގަޅެވެ. ކުރާށެވެ

  .މިބަޔާންކުރަނީއެވެ
هللا މާތް: ތް ނުވަތަ ދެރަކުޢަތްޢަޢަޞުރުނަމާދުގެ ކުރިން ހަތަރުރަކު

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު
 )1("امرءاً صلَّى قَبلَ الْعصرِ أَربعاً رحم اُهللا"  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 

އަދި !" ށިއެވެރަޙުމަތްލައްވާهللا ޢަޞުރުނަމާދުގެ ކުރިން ހަތަރުރަކުޢަތް ކޮށްފިމީހާއަށް : "މާނައީ
އެކަލޭގެފާނު . ބުނު ޒުބައިރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

 ةالَص نم ماَ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  ހަމަކަށަވަރުން. ވިދާޅުވިއެވެ
فْمروضالَّإِ ة وبين يدهاَي كْرتاَعއެނަމާދެއްގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތް ނުވާ އެއްވެސް : "ނައީމާ )2("ن

  ."ނަމާދެއް ނުވެއެވެފަރުޟު
ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް :މަޣުރިބުނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތް

رسول اهللا صلّى اهللا  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މުޣައްފަލުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
صلُّوا قَبلَ الْمغرِبِ " :ثُم قَالَ" صلُّوا قَبلَ الْمغرِبِ ركْعتينِ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެوسلّم حديث عليه 

ތިޔަބައިމީހުން : "މާނައީ )3(.كَراهيةَ أَنْ يتخذَها الناس سنةً "لمن شاَء" :ثُم قَالَ عند الثَّالثَة "ركْعتينِ
ތިޔަބައިމީހުން ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ދެންވެސް ." ނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތްކުރާށެވެމަޣުރިބު

. ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ދެން ތިންވަނަފަހަރު ." މަޣުރިބުނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތްކުރާށެވެ
ނެތީވެ އެއީ މީސްތަކުން އެކަންކުރުން ސުންނަތަކަށް ހަދައިފާ." އެކަންކުރަން އެދޭ މީހަކަށެވެ"

  .އެކަމަށް ނުރުހިވަޑައިގެންނެވެ
ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް :ޢިޝާނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތް

رسول اهللا صلّى اهللا  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މުޣައްފަލުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 :الثَّالثَة يثُم قَالَ ف "أَذَانينِ صالَةٌ بين كُلِّ ،ذَانينِ صالَةٌأَ بين كُلِّ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެعليه وسلّم حديث 

                                                             
 .  ابن خزمية وصححه، وصححهأبو داود والترمذي وحسنه وابن حباّن رواه أمحد و )1(

       .وصححه األلباينرواه ابن حباّن  )2(

  .والبخاري وأبو داود رواه أمحد )3(
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ކޮންމެ ބަންގިއަކާއި . ކޮންމެ ބަންގިއަކާއި ޤަމަތަކާ ދެމެދު ނަމާދެއްވެއެވެ: "މާނައީ )1("لمن شاَء"
ކަންކުރަން އެދޭ އެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ތިންވަނަފަހަރު ." ޤަމަތަކާ ދެމެދު ނަމާދެއްވެއެވެ

  ."މީހަކަށެވެ
ފަރުޟުނަމާދުން ސަލާމްދިނުމާއެކު ތެދުވެ ހުރިތަނުގައި ސުންނަތްކުރަން . ދަންނައެވެ

ފަހެ ފަރުޟުނަމާދު ނިމުމާއެކު ވަގުތުން ސުންނަތްކުރަން . ފެށުން މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ
ނޫން އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުވެ  ނުވަތަ ހުރިތަން. ބޭނުންވެއްޖެމީހާ އެހެންމީހަކާ ވާހަކަދައްކައިލާށެވެ

. ރުއްސުންލެއްވި މުޢާވިޔަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ފަހެ މާތް. ދެން ސުންނަތްކުރާށެވެ
ވަނީ އެގޮތަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަހުރެމެންނަށް . "އެކަލެގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ފުމަށް ދާންދެން ނުވަތަ މިސްކިތުން ނިކުމެއްޖައުމަށް އެބަހީ ވާހަކަދައްކައި. އަމުރުކުރައްވާފައެވެ
އަދި  )2(."އެއީ އެއްނަމާދު އަނެއްނަމާދާ ގުޅިދާނެތީއެވެ. ދާންދެން އެހެންނަމާދެއް ނުކުރުމަށެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަޞްޙާބުބޭކަލެއްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
ޢަޞުރުނަމާދުން ސަލާމްދެއްވި ހިނދު މީހަކު ތެދުވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول އެއްފަހަރަކު 

ފަހެ . އިށީންނާށެވެ. ފަހެ ޢުމަރުގެފާނު އޭނާއަށް ދަންނަވައިފިއެވެ. ސުންނަތްކުރަން ފަށއިފިއެވެ
ތަކުގެ ހަމަކަށަވަރުން އަހުލުކިތާބީން ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބަކަށްވީ އެބައިމީހުން އެބައިމީހުންގެ ނަމާދު

. ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث ) އެހިނދު(ފަހެ . ދެމެދުގައި ވަކިނުކުރުމެވެ
   )3(."ޢުމަރު ކަންތައްއެކުރީ ރަނގަޅަށެވެ"

  
  

  ވިތުރި
  

  .ނުވަތަ އޮނަހިރިއެވެ. ގެ ލަފްޒީމާނައަކީ އެކެކެވެ الوتر
ށް ފަހުގައި އޮނަހިރިކޮށް ކުރެވޭ ގެ ޝަރުޢީމާނައަކީ ރޭގަނޑު ޢިޝާނަމާދަ الوترއަދި 
  . ސުންނަތްނަމާދެކެވެ

                                                             
  .رواه اجلماعة )1(

 .رواه مسلم وأبو داود )2(

 .رواه أمحد بسند صحيح )3(
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ފަހެ އެނަމާދުކުރުމަށް . ވިތުރިއަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތް ނަމާދެކެވެ
ފާނުގެ ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެهللا ހެ މާތްފަ. ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

ތިޔަބައިމީހުންގެ ފަރުޟުނަމާދު ފަދައިން . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެއެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ދެން . ވިތުރިކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެކަމަކު . ވިތުރި ވާޖިބުވެގެން ނުވެއެވެ

آن أَوتروا يا أَهلَ الْقُر" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ޢަލީގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ތިޔަބައިމީހުން ! އޭ ޤުރުއާނުގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ: "މާނައީ  )1("عز وجلَّ وِتر يحب الْوِتر فَإِنَّ اَهللا

އެބަހީ އެއްކައުވަންތަ . (އީ ވިތުރިއެވެهللاއެހެނީހަމަކަށަވަރުން މާތް. ވިތުރިކުރާށެވެ
  ."އްވައެވެއެކަލާނގެ ވިތުރިއަށް ލޯބިކުރަ.) ރަސްކަލާނގެއެވެ

ވިތުރީގެވަގުތަކީ އިޝާނަމާދުން ފޭބީއްސުރެ ފަޖުރުލައިފުމަށް  :ވިތުރީގެ ވަގުތު
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ބަޞްރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ފަހެ މާތް. ދާންދެނެވެ
زادكُم  إِنَّ اَهللا" .އެވެފުޅުކުރެއްވިرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  ހަމަކަށަވަރުން. ވިދާޅުވިއެވެ

هللا ހަމަކަށަވަރުން : "މާނައީ )2("فَصلُّوها فيما بين صالَة الْعشاِء إِلَى صالَة الْفَجرِ ،الْوِتر يوه صالَةً
ފަހެ ޢިޝާނަމާދާ . އަދި އެއީ ވިތުރިއެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނަމާދެއް އިތުރުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ

  ."ދާ ދެމެދުގައި ތިޔަބައިމީހުން އެނަމާދުކުރާށެވެފަތިސްނަމާ
ވިތުރިކުރުން އެންމެ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ވަގުތަކީ ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގެ . ދަންނައެވެ

އެކަމަކު އެވަގުތު ހޭނުލެވިދާނެކަމަށް ހީވެއްޖެމީހާއަށް މުސްތަޙައްބުވެގެންވަނީ ނިދުމުގެ . ވަގުތެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ކުރިން ވިތުރިކުރުމެވެ
من " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

لَهأَو روتلِ فَلْيرِ اللَّيآخ نم قُومأَنْ الَ ي افخ، آخ قُومأَنْ ي عطَم نملِواللَّي رآخ روتفَلْي هالَةَ  ،رفَإِنَّ ص
ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގައި ތެދުނުވެވިދާނެކަމަށް : "މާނައީ  )3("وذَلك أَفْضلُ ،آخرِ اللَّيلِ مشهودةٌ

އަދި ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގައި . ބިރުގެންފިމީހާ ފަހެ ރޭގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ވިތުރިކުރާހުށިކަމެވެ
. ވެވިދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާމީހާ ފަހެ ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގައި ވިތުރިކުރާހުށިކަމެވެތެދު

އަދި . އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގައި ކުރެވޭ ނަމާދަށް މަލާއިކަތުން ޙާޟިރުވެއެވެ
އަދިވެސް .)" އެބަހީ ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގައި ވިތުރިކުރުމެވެ. (އެންމެ މާތްވެގެންވަނީވެސް އެގޮތެވެ

                                                             
  .حه األلباينوصحرواه أمحد وأصحاب السنن واحلاكم وصححه،  )1(

 .يف صحيح اجلامع وصححه األلباينرواه أمحد بإسناد صحيح  )2(

 .رواه أمحد ومسلم والترمذي وابن ماجه )3(
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رسول . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
ކަލޭގެފާނު ވިތުރިކުރައްވަނީ . "ބަކުރުގެފާނަށް ވިދާޅުވިއެވެއަބޫ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

ދަށް ފަހު ރޭގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ޢިޝާނަމާ. އަބޫބަކުރުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ" ކޮންވަގުތަކުތޯއެވެ؟
" ކަލޭގެފާނު ވިތުރިކުރައްވަނީ ކޮންވަގުތަކުތޯއެވެ؟. "ދެން ޢުމަރުގެފާނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ބައިގައެވެ

އޭ " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديثދެން . ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގައެވެ. ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
އަދި އޭ . ފާނު އިތުބާރުގައި ހިއްޕަވައިފިއެވެފަހެ ކަލޭގެ. ކަލޭގެފާނު ދަންނައެވެ! އަބޫބަކުރެވެ
   )1(."ފަހެ ކަލޭގެފާނު ޢަޒުމުގައި ހިއްޕަވައިފިއެވެ. ކަލޭގެފާނު ދަންނައެވެ! ޢުމަރެވެ

. ވިދާޅުވިއެވެ  -  رمحه اهللا - އިމާމު ތިރުމިޛީ  :ވިތުރީގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދު
ޢަތާއި، ހަތްރަކުޢަތާއި، ފަސްރަކުޢަތާއި، ވިތުރީގެ ތޭރަރަކުޢަތާއި، އެގާރަރަކުޢަތާއި، ނުވަރަކު"

." ގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެންވެއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ތިންރަކުޢަތާއި އަދި އެއްރަކުޢަތް 
ތޭރަރަކުޢަތުން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "ވިދާޅުވިއެވެ  - رمحه اهللا -އަދި އިމާމު އިސްޙާޤު 
ވޭ މާނައަކީ ވިތުރިއާ އެކު އެކަލޭގެފާނު ރޭގަނޑު ދަމުނަމާދުގެ ވިތުރިކުރައްވައޭ ބުނެ

ފަހެ ވިތުރި . އެބަހީ އެނަމާދުގެ ތެރެއިން ވިތުރިވާ ވާހަކައެވެ. ތޭރަރަކުޢަތްކުރައްވާ ވާހަކައެވެ
  ."އެވަނީ ދަމުނަމާދަށް ނިސްބަތްވެފައެވެ

ންވެސް ފަހެ ދެރަކުޢަތުން ސަލާމްދީފައި އަލުން އެއްރަކުޢަތްކޮށް ސަލާމްދިނު
އަދި . އަދި ތިންރަކުޢަތުގައި އެއްއައްތަޙިއްޔާތުން ސަލާމްދިނުންވެސް ޞައްޙައެވެ. ޞައްޙައެވެ

އައްތަޙިއްޔާތުގައި މަޑުނުކޮށް ބާރަރަކުޢަތްކޮށްފައި އައްތަޙިއްޔާތުކިޔައި ސަލާމްދީފައި އަލުން 
ތެއްކޮށްފައި އެންމެ ފަހު ރަކުޢަ އަދި ހުރިހާ. ންވެސް ޞައްޙައެވެއެއްރަކުޢަތްކޮށްފައި ސަލާމްދިނު

ރުއްސުންލެއްވި هللا ފަހެ މާތް. ރަކުޢަތުގައި އައްތަޙިއްޔާތުކިޔައި ސަލާމްދިނުންވެސް ޞައްޙައެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އުއްމު ސަލަމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އަދި އެރަކުޢަތްތަކުގެ މެދުގައި . އްވާ ކަމުގައިވިއެވެހަތްރަކުޢަތުންނާއި ފަސްރަކުޢަތުން ވިތުރިކުރަ
هللا އަދި މާތް )2(."ސަލާމްދެއްވުމަކުން އަދި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަކުން ވަތްކެއް ނުކުރައްވައެވެ

رسول اهللا . "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
އޭގެތެރެއިން ފަސްރަކުޢަތުން . ދަމުނަމާދުގައި ތޭރަރަކުޢަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم
އެންމެފަހު ރަކުޢަތުގައި މެނުވީ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނދެ . ވިތުރިކުރައްވައެވެ

                                                             
  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود واحلاكم وصححه على شرط مسلم  )1(

    .وصححه األلباينرواه أمحد والنسائي وابن ماجه بسند جيد  )2(
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رسول اهللا . "ވިދާޅުވިއެވެ. އަދިވެސް އެކަމަނާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ )1(."ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ
އަށްވަނަރަކުޢަތުގައި މެނުވީ . ދަމުނަމާދުގައި ނުވަރަކުޢަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ ى اهللا عليه وسلّمصلّ

އަށް ޒިކުރުކުރައްވައި އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދުކުރައްވައި އަދި هللاފަހެ . އިށީނދެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ
ދެން . ގަންނަވައެވެއެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރައްވައި ސަލާމްނުދެއްވައި އަލުން ތެދުވެވަޑައި

ދެން ތިމަންކަމަނާއަށް . ނުވަވަނަރަކުޢަތްކުރައްވައި އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނދެވަޑައިގަންނަވައެވެ
ދެން އިށީނދެވަޑައިގެން އިންނަވައި . އިވިވަޑައިގަންނަވާވަރަށް ސަލާމްދެއްވައެވެ

އެކަލޭގެފާނު މުސްކުޅިފުޅުވެ  ފަހެ. ފަހެ އޭރުން އެހަމަވީ އެގާރަރަކުޢަތެވެ. ދެރަކުޢަތްކުރައްވައެވެ
އަދި ފަހުންކުރައްވާ . ގައިކޮޅަށް ބުރަވެވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ހަތްރަކުޢަތުން ވިތުރިކުރައްވައެވެ

އެބަހީ . (ށެވެދެރަކުޢަތުގައި ކަންތައްކުރައްވަނީ ހަމަ ކުރިންވެސް ކަންތައްކުރައްވާ ގޮތަ
ފަހެ . ނާގެ އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެއަދި އެކަމަ.) ކުރައްވައެވެ އިށީނދެއިންނަވައިގެން

އެކަލޭގެފާނު މުސްކުޅިފުޅުވެ ގައިކޮޅަށް ބުރަވެވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ހަތްރަކުޢަތުން 
. ހަވަނަރަކުޢަތުގައާއި ހަތްވަނަރަކުޢަތުގައި މެނުވީ އިށީނދެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. ވިތުރިކުރައްވައެވެ

އަދި އެކަމަނާގެ އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި . މެއްނުދެއްވައެވެއަދި ހަތްވަނަރަކުޢަތުގައި މެނުވީ ސަލާ
އެންމެފަހު ރަކުޢަތުގައި މެނުވީ . އެކަލޭގެފާނު ހަތްރަކުޢަތްކުރައްވައެވެ. ވެއެވެ

ބަސްފުޅުތަކަކީ ޞައްޙަ އަދި ޞަރީޙަގޮތުގައި  ހާފަހެ މިހުރި )2(.އިށީނދެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ
ންމެ ޙަދީޘެއް ފިޔަވައި މިބަސްފުޅުތަކާ ތަޢާރުޟުވާ ނައްޞެއް އެ. ސާބިތުވެގެންވާ ބަސްފުޅުތަކެކެވެ

ފަހެ އެތަޢާރުޟުވާ ޙަދީޘަކީވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އޭގެ ފުރިހަމަ . ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ
ހަމައެކަނި . މާނައަށާއި އޭގެ އަސްލު ސަބަބަށް ބަލައިފިނަމަ ތަޢާރުޟުވާ ޙަދީޘެއްނޫނެވެ

ބުނު ޢުމަރުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. ބޭރުފުށު މާނައެވެ ތަޢާރުޟުވަނީ ޙަދީޘްގެ
رسول ރޭގަނޑުގެ ނަމާދާ ބެހޭގޮތުން މީހަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 .އެވެފުޅުކުރެއްވިرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث ފަހެ . އާ ސުވާލުކުރިއެވެاهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
"شى، فَإِذَا خثْنى مثْنلِ مالَةُ اللَّيصلَّى يص ا قَدم لَه روتةً، تداحةً وكْعلَّى رص حبالص كُمد3("أَح( 

ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން . ރޭގަނޑުގެ ނަމާދުވަނީ ދެރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުންނެވެ: "މާނައީ
އޭރުން އެރަކުޢަތް . ބިރުގެންފިނަމަ އެއްރަކުޢަތްކޮށްލާށެވެ މީހަކު ފަޖުރުލައިފާނެކަމަށް

މިޙަދީޘްފުޅުން ދޭހަވާގޮތުގައި ރޭގަނޑު ." ކުރިންކޮށްފައިވާ ރަކުޢަތްތައް ވިތުރިއަށް ހަދައިދޭނެއެވެ
                                                             

 .البخاري ومسلم رواه )1(

 .أخرجه اجلماعة )2(

 . رواه اجلماعة )3(
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ފަހެ މިބަސްފުޅުވިދާޅުވި ފަރާތަކީ . ދެރަކުޢަތުން ކިތަންމެ ބައިވަރު ރަކުޢަތެއްވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ސްވެދިޔަ ޢަދަދަށް ވިތުރި ނުވަތަ ދަމުނަމާދު ކުރެއްވި ފަރާތެވެހަމަ އި

އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނުގެ . ރެ އިތުރަށް ކުރެއްވިކަން ސާބިތުވާކަށް ނެތެވެތޭރަރަކުޢަތަށްވު
. ވެއަށް އެންމެ ތަޤުވާވެރިފަރާތަކީ އެކަލޭގެފާނެهللاފަހެ . އެޢަމަލުފުޅުން މިބަސްފުޅު ޚާއްޞަކުރެއެވެ

އެހެންކަމުން އެންމެ އައުލާވެގެންވާ . އަދި އެންމެގިނަ ހެޔޮޢަމަލުކުރައްވާ ފަރާތަކީވެސް އެކަލޭގެފާނެވެ
އެއްރޭ ވިހިރަކުޢަތްކޮށްފައި އަނެއް ހަތަރުރޭ . ގޮތަކީ އެކަލޭގެފާނުކުރެއްވި ގޮތަށް ކަންތައްކުރުމެވެ

ތްކުރެއްވިކަން ދަލީލުކުރަނީ އިންސާނަކަށް އެކަލޭގެފާނު އެންމެ ގިނައިން ތޭރަރަކުޢަ. ނިދުމެއްނޫނެވެ
އެންމެ هللا އަދި މާތް. އެންމެގިނަ ރަކުޢަތްކުރުމުގައި ދެމިހުރެވޭނީ ތޭރަރަކުޢަތްކުރުމުގައި ކަމެވެ

  .ލޯބޮވެވޮޑިގަންނަވާ ޢަމަލަކީ އިންސާނާ އެޢަމަލެއްކުރުން މަތީ ދެމިހުންނަނިވި ޢަމަލެކެވެ
ލްފާތިޙާއަށް ފަހު ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެ ވިތުރީގައި ސޫރަތު :ވިތުރީގައި ކިޔެވުން

. ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެهللا މާތް. ސޫރަތެއް ކިޔެވިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ
ބޭނުން ) ޤުރުއާނުގެ(ފަހެ ތިބާ . ޤުރުއާނުގައި ދޫކޮށްލެވިފައިވާ އެއްވެސް މިންވަރެއް ނުވެއެވެ"

އެކަމަކު .)" ން ހިސާބެއް ކިޔަވާށެވެނުވިތުރީގައި ޤުރުއާނުން ބޭއެބަހީ . (ހިސާބަކުން ވިތުރިކުރާށެވެ
ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ  )األعلى(  r  q  p  oZ  ] ތިންރަކުޢަތްކުރާނަމަ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި 

!  ] ސޫރަތް އަދި ތިންވަނަ ރަކުޢަތުގައި  )الكافرون(  Z!  "  #  ] ރަކުޢަތުގައި 

  $  #  "Z  )ނުވަތަ ތިންވަނަ . ޔެވުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެސޫރަތް ކި) اإلخالص

R   Q  P  ] އާއި،   4Z  5  6  7  ] އާއި،   Z!  "  #  $  ] ރަކުޢަތުގައި 

  SZ  ެރުއްސުންލެއްވި އުބައްޔު ބުނު هللا މާތް. މިތިންސޫރަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވ
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "ނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާ. ކަޢުބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

!  "  ] އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި  r  q  p  oZ  ] ވިތުރީގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި 
#Z  ިއަދި ތިންވަނަ ރަކުޢަތުގައ[$#"!Z  ިކިޔަވައ

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )1(."ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ
ވިތުރީގެ ފުރަތަމަ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "އެކަމަނާ ވިދަޅުވިއެވެ. ވާވެގެންވެއެވެރި

އަދި  Z!  "  #  ] އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި  r  q  p  oZ  ] ރަކުޢަތުގައި 
                                                             

 .وصححه األلباينرواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحلاكم  )1(
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P  ] އާއި،   4Z  5  6  7  ]  އާއި، Z!  "  #  $  ] ތިންވަނަ ރަކުޢަތުގައި 

  S  R   QZ   ި1(."ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެކިޔަވައ(   
އަދި ވިތުރީގެ ފަހުން އެކަލޭގެފާނު އިށީނދެވަޑައިގެން އިންނަވައި ކުރައްވާ 
ދެރަކުޢަތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ޒިލްޒާލުސޫރަތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި 

އްސުންލެއްވި އަބޫ ރުهللا ފަހެ މާތް. ކާފިރޫންސޫރަތް ކިޔަވައިވިދާޅުވާކަމަށް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އުމާމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އަދި . ވިތުރިކުރެއްވުމަށް ފަހު އިށީނދެއިންނަވައިގެން ދެރަކުޢަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ
 Z"  #  !  ] ސޫރަތާއި އަދި  )الزلزلة(  9Z  :  ;] ދެރަކުޢަތުގައި 

  )2(."ސޫރަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއެވެ
ވިތުރީގެ ފަހުރަކުޢަތުގައި ރުކޫޢުގެ ކުރިން ނުވަތަ ރުކޫޢުގެ  :ވިތުރީގައި ޤުނޫތުކިއުން

އަދި އެކަން ވަކި ރަމްޟާންމަހުގެ ފަހު ފަނަރައަކަށް . ފަހުން ޤުނޫތުކިއުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
. ލެއްވި ޙަސަނުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންهللا މާތް. ޚާއްޞަވެގެންނުވެއެވެ

އަހުރެންނަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަހުރެން ވިތުރީގައި ކިޔުމަށް . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 ينِلَّوتو، تيفَعاَ نميف ينِفعاَ، وتيده نميف ينِداه مهللَّاَ"އެއީ . ކަލިމަތަކެއް އުނގަންނައިދެއްވިއެވެ

فيمن تلَّويت ،رِباَوك لي فأَ ماَيطَعيت ،ونِقي شقَ ماَ رضيإِفَ، تنك قْتضي الَو قْيضلَٰى عيإِ، كنالَ ه 
يلُّذ من الَويت ،]الَو يعز معاَ نديت[ ،باَتكْرت رناَب ولَعاَتيއޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ": މާނައީ )3("ت

! ހިދާޔަތްދެއްކެވި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މިއަޅާއަށްވެސް ހިދާޔަތްދައްކަވާނދޭވެهللا އިބަ! ރަސްކަލާކޮ
ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތުދެއްވި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މިއަޅާއަށްވެސް ފުރިހަމަ هللا އަދި އިބަ

ވާލުވެވޮޑިގެންނެވި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އެބަޔަކާ ޙަهللا އަދި އިބަ! ޞިއްޙަތުދެއްވާނދޭވެ
ދެއްވި ތަކެތީގައި މިއަޅާއަށް هللا އަދި އިބަ! މިއަޅާއާވެސް ޙަވާލުވެވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ

! ނިންމެވި ކަމެއްގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެهللا އަދި އިބަ! ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ
ގެ ފައިޞަލާއާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް هللاއިބައަދި . ފައިޞަލާކުރައްވަމުއެވެهللا ފަހެ އިބަ

މީހަކު  ރަޙުމަތްތެރިވެވޮޑިގެންފިهللا ހަމަކަށަވަރުން އިބަ. ފައިޞަލާއެއްނުކުރެވޭނެއެވެ
                                                             

 .رواه أمحد والترمذي واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب )1(

)2( رواه أمحد وابن حباّن بسند صحيح، وذكره األلباين يف صفة صالة النيب. 

وصححه . ރިވާކުރައްވާފައިވާ ލަފްޒެވެބުރެކެޓް  ތެރޭގައި އެވަނީ ބައިހަޤީ أهل السنن  وأمحد  والدارمي  واحلاكم  والبيهقي        أخرجه )3(
  .األلباين



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

133 
 

 ].މީހަކު ޢިއްޒަތްތެރިނުވާހުއްޓެވެ ދުޝްމިނުވެވޮޑިގެންފިهللا އަދި އިބަ[. ނިކަމެތިނުވާހުއްޓެވެ
  !"ވެރިކަމާއި އަރަހުށިކަމާއެވެގެ މަތިهللاއިބަ! އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ : ވިތުރީގެ ޤުނޫތާ މެދު ދަންނަބޭކަލުންގެ ރައުޔު
އަދި އިމާމު . ގޮތުގައި މުޅިއަހަރު ވިތުރީގައި ޤުނޫތުކިޔުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

ވިދާޅުވެފައިވަނީ   - اهللا مرمحه - ޙަސަނުލްބަޞަރީއާއި، އިމާމު ޤަތާދާއާއި، އިމާމު މަޢުމަރު 
رمحه  -އަދި އިމާމު މާލިކު . ންމަހުގެ ފުރަތަމަ ފަނަރަ ފިޔަވައި މުޅިއަހަރު ޤުނޫތުކިޔުމަށެވެޟާރަމް

ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަހަރުގެ އެހެނިހެން މައްސަރުތައް ފިޔަވައި މުޅިރަމްޟާންމަހު   -اهللا
ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި   -اهللا مارمحه - އަދި އިމާމު ޒުހުރީއާއި އިމާމު ޝާފިޢީ . ޤުނޫތުކިޔުމަށެވެ

ވިދާޅުވެފައިވަނީ   -رمحه اهللا - ސް އަދި އިމާމު ޠާވޫ. ނޫތުކިޔުމަށެވެރަމްޟާންމަހުގެ ފަހުފަނަރާގައި ޤު
  )1(.ވިތުރީގައި ޤުނޫތުކިޔުމަކީ ބިދުޢައެއްކަމަށެވެ

އެވާ  ރުއްސުންލެއްވި ޙަސަނުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންهللا މާތް. ދަންނައެވެ
رمحه  - އަދި އިމާމު ތިރުމިޛީ . ޙަދީޘްފުޅު ވިތުރީގައި ޤުނޫތުކިޔުމަށް ޞައްޙަވެ ޞަރީޙަވެގެންވެއެވެ

ވިތުރީގެ ޤުނޫތާ ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެފައިވާ . "އެޙަދީޘްފުޅު ރިވާކުރައްވާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  -اهللا
ހަރުގެ ވަކިދުވަސްވަރެއް އަދި އެޙަދީޘްފުޅުގައި އަ." އެންމެ ރިވެތި ޙަދީޘަކީ މިޙަދީޘެވެ

އެހެންކަމުން ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ މުޅިއަހަރުގައި ވިތުރީގައި . ކަނޑައަޅުއްވާފައެއް ނެތެވެ
  .ޤުނޫތުކިޔުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވުމެވެ
ފަހުރަކުޢަތުގެ ޤިރާއަތަށް ފަހު ރުކޫޢުގެ ކުރިންވެސް  :ޤުނޫތުގެ މަޙައްލު
ދި ހަމައެފަދައިން ރުކޫޢުން ތެދުވެ ޤުނޫތުކިއުންވެސް އަ. ޤުނޫތުކިއުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

. އެކަމަކު އިހުގައާއި ފަހުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ރުކޫޢުންތެދުވެ ޤުނޫތުކިއުމެވެ. ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
ރުކޫޢުގެ ކުރިން ނުވަތަ ފަހުން ޤުނޫތު ކިޔުމާމެދު . ވިދާޅުވިއެވެ - رمحه اهللا - ފަހެ ޙުމައިދު 
އަހުރެމެން ރުކޫޢުގެ . "ފަހެ އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހުރެން ސުވާލުކޮށްފީމެވެއަނަސްގެފާނާ އަ

  - رمحه اهللا -އަދި މުޙައްމަދު ބުނު ނަޞްރު  )2(."ކުރިންވެސް އަދި ފަހުންވެސް ޤުނޫތުކިޔަމުއެވެ
އަނަސްގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް
އާއި، އަބޫބަކުރުގެފާނާއި، ޢުމަރުގެފާނާ މިބޭބޭކަލުން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "ޅުވިއެވެވިދާ

އަދި ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު . ރުކޫޢުގެ ފަހުން ޤުނޫތުކިއުއްވާ ކަމުގައިވިއެވެ
                                                             

  .خمتصراً نيل األوطار )1(

 .وصححه األلباينرواه ابن ماجه  )2(
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ނަށް ޖަމާޢަތް އެއީ ގިނަމީސްތަކުން. ރުކޫޢުގެ ކުރިން ޤުނޫތުކިއުއްވަން ފެއްޓެވިއެވެ
   )1(."ލިބުމަށަޓަކައެވެ

ދެން . ޅުވެއެވެމުވެރިން މުސްތަޙައްބުކަމަށް ވިދާއަދި ޤުނޫތައް އަތްނެގުން ގިނަޢިލް
ގިނަޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ނުފިރުމުން . ޤުނޫތުކިޔައި ނިމިގެން މޫނުގައި އަތްފިރުމުން ދަންނައެވެ

އެންމެ އައުލާވެގެންވަނީ . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ   - رمحه اهللا - އިމާމު ބައިހަޤީ . އައުލާވެގެންވާ ކަމަށެވެ
އެއީ ޤުނޫތަށް އަތްނެގުމާާއި މޫނުގައި އަތް . ސަލަފުން ޢަމަލުކުރިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ

  ."ނުފިރުމުމެވެ
ވިތުރިކޮށް އަވަދިވެގެން އަންނަނިވި ޒިކުރާއި  :ވިތުރިކޮށް އަވަދިވެގެން ދުޢާކުރުން

 .ކިޔާށެވެ ތިންފަހަރުމިފަދައިން  "سِودقُالْ كلمالْ نَحاَبس". އްބުވެގެންވެއެވެދުޢާކިޔުން މުސްތަޙަ
އުނިސިފަތަކަކުން  ހުރިހާ" :މާނައީ. ކިޔާށެވެ އަދި ތިންވަނަފަހަރު އަޑުހަރުކޮށް ދަމާލައިފައި

 ]حِوالرو ةكَئالَمالْ بر[ !"ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ هللاޙަޤީޤީ ރަސްކަލާ އެބަހީ ހުސްދުރުވެވޮޑިގެންވާ 
   )2(].އެކަލާނގެއީ މަލާއިކަތުންނާއި ޖިބްރީލުގެވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ[

ރުއްސުންލެއްވި ޠަލްޤު هللا މާތް .އެއްރޭ ދެވިތުރިކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ
لّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وس. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢަލީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އެއްރޭގައި : "މާނައީ )3("لَيلَة يالَ وِتران ف". ނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެފުޅުކުރައްވަ حديث
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް. ދެވިތުރިއެއް ނުވެއެވެ

ى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا صلّ ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
ތިޔަބައިމީހުން ރޭގަނޑުގެ : "މާނައީ )4("اجعلُوا آخر صالَتكُم بِاللَّيلِ وِتراً" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

ދެންފަހެ ރޭގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ." އެންމެފަހު ނަމާދެއް ކަމުގައި ވިތުރި ހަދާށެވެ
މަ ހަދާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ ރޭގަނޑުގެ އެންމެފަހު ވިތުރިކޮށްފައި ނިދާމީހާ ދަންވަރު ހޭލެވިއްޖެނަ

އަދި . އޭނާ އެހުރީ ވިތުރިކޮށްގެންނެވެ. ނަމާދުކަމުގައި ވިތުރިހެދުމަށް އެވަނީ އަންގަވައިފައެވެ
ދެން އޭނާ ދަމުނަމާދުން މަޙުރޫމުވަނީ ހެއްޔެވެ؟ . ދެވިތުރި ކުރެވޭކަށްވެސް ނެތެވެ
އަދި އެނާގެ . އޭނާއަށް ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށެވެ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ

                                                             
 .إسناده جيد: وقال العراقيذكره  )1(

 .وصححه األلباين رقطينالنسائي والدا رواه )2(
  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه  )3(

  .والبخاري ومسلم وأبو داود رواه أمحد )4(



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

135 
 

އަދި އޭނާ ފަތިސްވަންދެން ދެރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުން . ކުރިންކޮށްފައިވާ ވިތުރި ބާޠިލުނުވާނެކަމަށެވެ
މިގޮތަށް ވިދާޅުވާ އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި އަބޫބަކުރުގެފާނާއި، ޢައްމާރު . ކުރަމުން ދިއުމަށެވެ

ޔާސިރާއި، ރާފިޢު ބުނު ޚަދީޖާއި، ޢާއިދު ބުނު ޢަމްރާއި، އަބޫހުރައިރާއާއި، ޢާއިޝަތުގެފާނު  ބުނު
، އަދި ތާބިޢިއްޔަބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ސަޢީދު ބުނު އަލްމުސައްޔަބާއި. ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ

މަކްޙޫލާއި،  ޢަލްޤަމާއާއި، ޝަޢުބީއާއި، އިބްރާހީމް އައްނަޚަޢީއާއި، ސަޢީދު ބުނު ޖުބައިރާއި،
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ . ޙަސަނުލްބަޞަރީ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ

އަވަދިވެވަޑައިގެން އިށީނދެ އިންނަވައި ދެރަކުޢަތްކުރައްވާ ކަމަށް ޢާއިޝަތުގެފާނު  ވިތުރިކުރައްވާ
ފަހެ ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް .) އްޖެއެވެއެރިވާޔަތް އިސްވެ ހިނގަ. (ރިވާކުރައްވާފައިވާ ރިވާޔަތެވެ

  .މިއެވެ
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ގޮތުގައި އޭނާ هللا އަދި ޢަލީގެފާނާއި ޢަބްދު

ބާޠިލުކޮށްލާނެ ގޮތަކީ . ކުރިންކޮށްފައިވާ ވިތުރި ބާޠިލުކޮށްލުން އޭނާއަށް ހުއްދަވެގެން ވެއެވެ
ކުރިންކޮށްފައިވާ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދު ހިރިޢަދަދަށް  އޭރުން. އެއްރަކުޢަތްކޮށް ސަލާމްދޭނީއެވެ

ދެން އެބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ އަލުން އޭނާ ދެރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުން ކުރަމުންގޮސް . ބަދަލުވާނެއެވެ
މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ ރޭގަނޑުގެ . ފަހުން އެއްރަކުޢަތްކޮށް އެއީ ވިތުރިކަމުގައި އޭނާ ބެލުމަށެވެ

  . ކަމުގައި ވިތުރި ހެދުމަށް އަންގަވާފައިވާ ހަދީޘްފުޅެވެއެންމެ ފަހުނަމާދު
ފަތިސްވުމުގެ ކުރިން ވިތުރި ނުކުރެވި ހުރެއްޖެމީހާއަށް ވިތުރި  :ވިތުރި ޤަޟާކުރުން

އެއީ އަންނަނިވި . ޤަޟާކުރުން ޝަރުޢުވެގެންވާކަމަށް ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ދަލީލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ

إِذَا " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
روتفَلْي روتي لَمو كُمدأَح حبތުރިނުކޮށް ހުރިޙާލު ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ވި: "މާނައީ )1("أَص

ފަހެ އެނާ ) އެބަހީ ވިތުރިނުކޮށް ހުއްޓައި ފަތިސްވެއްޖެނަމަ(ދުންކޮށްފިނަމަ ނހެ
. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް." ވިތުރިކުރާހުށިކަމެވެ

من " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެم حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّ ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
هإِذَا ذَكَر لِّهصفَلْي هِسين أَو رِهوِت نع امވިތުރިނުކޮށް ނިދިއްޖެމީހާ ނުވަތަ ވިތުރިކުރަން : "މާނައީ )2("ن

  ."ހަނދާންނެތިއްޖެމީހާ ފަހެ އޭނާ ހަނދާންވާ ހިނދު ވިތުރިކުރާހުށިކަމެވެ

                                                             
 .رواه البيهقي واحلاكم وصححه على شرط الشيخني ووافقه الذهيب )1(

 .وصححه األلباينرواه أبو داود  )2(
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ފަހެ ޢިލްމުވެރިންވަނީ އެވަގުތާމެދު . ނައެވެދެން ވިތުރި ޤަޟާކުރާނެ ވަގުތު ދަން
އިމާމު އަބޫޙަނީފާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވާ ވަގުތުތައް ނޫން . އިޚްތިލާފުވެފައެވެ

އިމާމު ޝާފިޢީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރޭގަނޑާއި . ކޮންމެ ވަގުތެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތް ކަމުގައެވެ
އަދި އިމާމު މާލިކާއި އިމާމު އަޙުމަދު . ސް މައްސަލައެއްނެތް ކަމުގައެވެދުވާލުގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްވެ

އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް . ވިދާޅުވަނީ ފަތިސްނަމާދުގެ ބަންގިއާއި ޤަމަތާ ދެމެދު ޤަޟާކުރުމަށެވެ
  .އެކަށީގެންވަނީ މިގޮތެވެ

  
  

  ފަރުޟު ފަސްނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުން
  

ހިނދު ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއްޖެހޭ ހިނދު ފަރުޟު މުސްލިމުންނަށް މުޞީބާތެއްޖެހޭ 
ރުއްސުންލެއްވި هللا ފަހެ މާތް. ފަސްނަމާދުގައި އަޑުހަރުކޮށް ޤުނޫތުކިޔުން ޝަރުޢުވެގެންވެއެވެ

رسول اهللا صلّى . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ޢަބްދު
ވަންދެން ފަރުޟު ފަސްނަމާދުގައި ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުރަކުޢަތުގައި  އެއްމަސްދުވަސް ،اهللا عليه وسلّم

އެއީ ބަނޫ ސުލައިމްގެ ޤަބީލާ . އޭ ވިދާޅުވެ ޤަބީލާތަކަކަށް ބަދުދުޢާކުރެއްވިއެވެسمع اُهللا لمن حمده 
ފާނުގެ އަދި އެކަލޭގެ. އެއީ ރިޢުލާއި، ޛަކުވާނާއި، ޢުޞައްޔޭކިޔުން ޤަބީލާތަކަށެވެ. ތަކަކަށެވެ

- رمحه اهللا - ޢިކްރިމާ  )1(."އާމީން ވިދާޅުވިއެވެ) އަޞްޙާބުބޭކަލުން(ފަހަތްޕުޅުގައި ތިއްބެވި ބޭކަލުން 
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް. ޤުނޫތުގެ ފެށުމަކީ މިއެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ

ބަޔަކަށް ބަދުދުޢާކުރައްވަން اهللا عليه وسلّم رسول اهللا صلّى . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ނުވަތަ ބަޔަކަށްޓަކައި ހެޔޮދުޢާކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު 

سمع اُهللا لمن حمده، ربناَ ولَك    ފަހެ ބައެއްފަހަރު އެކަލޭގެފާނު . ރުކޫޢަށްފަހު ޤުނޫތު ވިދާޅުވެއެވެ
دمއޭ ވިދާޅުވެ، ދެން ވިދާޅުވެއެވެ الْح ."يدلالْو نب يدلجِ الْوأَن مامٍ ،اللَّهشه نةَ بلَمسو،  نب اشيعو

 يواجعلْها سنِني كَِسنِ ،اللَّهم اشدد وطْأَتك علَى مضر ،والْمستضعفني من الْمؤمنِني ،أَبِى ربِيعةَ
يفވަލީދު ބުނު ވަލީދާއި، ސަލަމަތު ބުނު ހިޝާމާއި، ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ" )2("وس

މުޝްރިކުންގެ (ޢައްޔާޝް ބުނު އަބޫ ރަބީޢާއާއި އަދި މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ބަލިކަށި ނިކަމެތިމީހުން 
                                                             

 .لباينوصححه األرواه أبو داود  )1(

  . رواه اجلماعة إالّ الترمذي )2(



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

137 
 

މުޟަރު ޤަބީލާގެ ! ކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާ! ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ) އަތްދަށުން
އަދި ޔޫސުފުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ! ގެ ހިއްޕެވުން ވަރުގަދަކޮށްދެއްވާނދޭވެهللاމައްޗަށް އިބަ

  !"ޖެހުނުފަދަ ތަދުމަޑުކަމެއް އެބައިމީހުންނަށް ޖައްސަވާނދޭވެ
  
  

  ފަތިސްނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުން
  

ބަޔާންވެ . ގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެހަމައެކަނި ފަތިސްނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުމަކީ ޝަރުޢުވެ
ދިޔަފަދައިން މުސްލިމުންނަށް މުޞީބާތެއްޖެހޭ ހިނދު ފަތިސްނަމާދުގައާއި އަދި އެހެންނަމާދުތަކުގައި 

އަބޫ މާލިކު . އަދި ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔަކީވެސް މިއެވެ. ޤުނޫތުކިޔުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
އަހުރެންގެ ބައްޕައަށް . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެވެއަލްއަޝްޖަޢީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެ

ފަހަތްޕުޅުގައާއި، އަބޫބަކުރުގެފާނާއި، رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ
ޢުމަރުގެފާނާއި، ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އަދި މިރަށުގައި އެބަހީ ކޫފާގައި ޢަލީގެފާނުގެ 

ފަހެ އެބޭކަލުން . އި ގާތްގަނޑަކަށް ފަސްއަހަރުވަންދެން ބައްޕަ ނަމާދުކުރެއްވީމުއެވެފަހަތްޕުޅުގަ
 )1(."އެއީ ބިދުޢައެކެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ. "ޤުނޫތުކިޔުއްވިތޯއެވެ؟ ބައްޕަ ވިދާޅުވިއެވެ) ފަތިސްނަމާދުގައި(

رسول اهللا އަދި . ވެފަހެ ގިނަޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔަކީ ފަތިސްނަމާދުގައި ޤުނޫތު ޝަރުޢުވެގެންނުވުމެ
 "تيده نميف ينِداه مهللَّاَ". ނަމާދުތަކުގައި ކިޔުއްވި ޤުނޫތަކީ ޤުނޫތު ނާޒިލާއެވެصلّى اهللا عليه وسلّم 

އުނގަންނައިދެއްވި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މި ޤުނޫތަކީ ވިތުރީގައި ކިޔުއްވުމަށް ޙަސަނުގެފާނަށް 
  . ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ ޤުނޫތެއްކަން ޞަރީޙަކޮށް

ފަހެ ޝާފިޢީމަޒުހަބުގެ ގިނަޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ފަތިސްނަމާދުގައި 
ޤުނޫތުކިޔުމަކީ . ގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" އަލްމަޖްމޫޢު"އިމާމު ނަވަވީ . ޤުނޫތުކިޔުމަކީ ސުންނަތެކެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތްމިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ . އަހުރެމެންގެ މަޒުހަބެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه ފަތިސްނަމާދުގައި . އެކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ. "ރިވާވެގެންވާ ރިވާޔަތެވެ

. ދެން ސުވާލުކުރެވުނެވެ. އާއެކެވެ. ޤުނޫތު ވިދާޅުވިތޯއެވެ؟ އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެوسلّم 
ފަހެ މިރިވާޔަތް  )2(."ރުކޫޢުގެ ފަހުންނެވެ. ފަހުންތޯއެވެ؟ ވިދާޅުވިއެވެރުކޫޢުގެ ކުރިން ނުވަތަ 

                                                             
 .رواه أمحد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وصححه األلباين )1(

  .رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه )2(
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. އެންމެ ފުރަތަމަ އަނަސްގެފާނާ ސުވާލުކުރެވުނީ ޤުނޫތުނާޒިލާއާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. ދަންނައެވެ
ދެން ސުވާލުކުރެވުނީ ޤުނޫތު . ޤުނޫތުނާޒިލާކިޔުއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އާއެކެވެ
އޭގެތެރެއިން . އެކަލޭގެފާނު ފަސްނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުއްވިއެވެ. ވިތޯއެވެ؟ އާއެކެވެކިޔުއް

. އަދި އެހެންނޫނަސް އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ފަތިސްނަމާދުވެސް ހިމެނެއެވެ
އެއްމަސްދުވަސް ވަންދެން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ދެން އެބޭކަލުން ގެންނަވާފައިވާ  )1(."ދެން ޤުނޫތުކިޔުއްވުން ދޫކޮށްލެއްވިއެވެ. ތުކިޔުއްވިއެވެޤުނޫ
. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ރިވާޔަތެކެވެهللا ދަލީލަކީ ހަމަ މާތް

ވަޑައިގެންފުމަށް  ދުނިޔެ ދޫކުރައްވައިرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. ފަހެ މިރިވާޔަތް ދަންނައެވެ )2(."ދާންދެން ފަތިސްނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވިއެވެ

ދެން އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެވަޑައިގެންފުމަށް . އެންމެ ފުރަތަމަ މިރިވާޔަތަކީ ޟަޢީފުރިވާޔަތެކެވެ
ފާނުގެ ހަތަރުޚަލީފާއިން އެކަން ނުކުރެއްވީ ދާންދެން ޤުނޫތުކިޔުއްވި ކަމުގައިވާނަމަ އެކަލޭގެ

ދެކެ އެންމެ ލޯބިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭކަލުންނަކީ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ 
އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތަށް . އެބޭކަލުންކަން އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް އޮޅިފައެއް ނުވާނެއެވެ

އަދި ޚުދު އަނަސްގެފާނުވެސް . އްބެވި ބަޔަކީވެސް އެބޭކަލުންނެވެއެންމެ ދަހިވެތިވެވަޑައިގެން ތި
ދެން އެބޭކަލުން ދަލީލުގެންނަވާފައިވަނީ . ފަތިސްނަމާދުގައި ޤުނޫތުވިދާޅުނުވާކަން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ

ދަލީލުކުރަނީ އެކަލޭގެފާނު ޤުނޫތުކިޔުއްވުމުގައި  މިލަފުޒު "قْنتي نَكاَ"އެބަހީ . ލުޣަވީގޮތުންނެވެ
މަޣުރިބުނަމާދުގައި އެކަލޭގެފާނު ޤުނޫތުވިދާޅުވިކަމަށް . ދަންނައެވެ. ދެމިހުންނެވި ކަމަށެވެ

ދެން މަޣުރިބުނަމާދާ ބެހޭގޮތުން . ޒެވެމިލަފު "قْنتي نَكاَ"ވާރިދުވެގެންވާ ރިވާޔަތުގައިވެސް ވަނީ 
ވާރިދުވެގެންވާ  ބުނާނީ ކީކޭތޯއެވެ؟ އަދި ފަސްނަމާދުގައި އެކަލޭގެފާނު ޤުނޫތުވިދާޅުވިކަމަށް

ދެން ފަސްނަމާދުގައި ދާއިމީގޮތެއްގައި . ޒެވެމިލަފު "قْنتي نَكاَ"ރިވާޔަތުގައިވެސް ވަނީ 
ޤުނޫތުނުކިޔަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އަދި އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘް ޞައްޙަކަމަށް ޤަބޫލުކުރިކަމުގައި ވިޔަސް 

މިދުޢާވެސް އަދި  "تيده نميف ينِداه مهللَّاَ"އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން 
ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ! އަދިކިއެއްތަ. ޤުނޫތު ނާޒިލާވެސް ކިޔުއްވިކަމަކަށް ދަލީލެއްނުކުރެއެވެ

އަށް هللاއެއީ ދުޢާކުރެއްވުމަށާއި . އެކަލޭގެފާނު އިޢުތިދާލު ދިގުކުރެއްވިކަމަށް ސާބިތުވާކަމަށެވެ

                                                             
  .رواه أمحد )1(

 .رواه أمحد والبزار والدارقطين والبيهقي واحلاكم )2(



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

139 
 

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެވަޑައިގެންފުމަށް . މިވެސް ޤުނޫތުގެ މާނައެކެވެ. ވެސަނާކިޔުއްވުމަށެ
  .ދާންދެން މިގޮތަށް ކަންތައްކުރެއްވިކަމަށް މާނަކޮށްފިނަމަ އެއީ ރަނގަޅުމާނައެކެވެ

ފަތިސްނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔާމީހުން މިހާރު ކިޔަމުންދާ ދުޢާއަކީ އެބަހީ . ދެންދަންނައެވެ
މިދުޢާއަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ފަތިސްނަމާދުގެ ޤުނޫތުގައި އަދި ވިތުރި  "تيده نميف ينِدها مهللَّاَ"

ކިޔުއްވިކަމަށް ސާބިތުވާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފިޔަވައި އެހެންނަމާދެއްގެ ޤުނޫތުގައިވެސް 
ދުތަކުގައިވެސް އެކަލޭގެފާނު ފަތިސްނަމާދުގައިވެސް އަދި އެހެންނަމާ! އަދިކިއެއްތަ. ދުޢާއެއް ނޫނެވެ

އެޤުނޫތުގެ ބައެއް ޢިބާރާތް . ޤުނޫތުކިޔުއްވި ދުވަސްކޮޅު ކިޔުއްވާފައިވާ ޤުނޫތަކީ ޤުނޫތުނާޒިލާއެވެ
ދެންފަހެ މިހާރުވެސް މުސްލިމުންނަށް މުޞީބާތެއްޖެހިއްޖެނަމަ ޤުނޫތުނާޒިލާ . ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ

 ހުރިހާ! އަދިކިއެއްތަ. ނަމާދުގައި އެކަންޏެއްނޫނެވެވަކި ފަތިސް. ކިޔުން ޝަރުޢުވެގެންވެއެވެ
  .ނަމާދެއްގައިވެސް ކިޔުން ޝަރުޢުވެގެންވެއެވެ

  
  

  ތަހައްޖުދުނަމާދު
  

ފަރުޟު . ދަމުނަމާދަކީ ވަރަށްމާތްވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ. އެބަހީ ދަމުނަމާދެވެ
. ލިޙީންގެ އާދަފުޅެކެވެއެނަމާދަކީ ސަލަފުއްޞާ. ފަސްނަމާދު ފިޔަވައި ދެންވާ އެންމެ މާތްނަމާދެވެ

ގެ ސުންނަތުގައި އެނަމާދުގެ މާތްކަމާބެހޭގޮތުން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ކީރިތިޤުރުއާނާއި 

M  ]. ވަޙިކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. ވަރަށްގިނަ ނައްޞުތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
  X  W  V   U  T  S  R  Q   P  O  NZ  )އަދި : "މާނައީ )٧٩: اإلسراء

އެއީ . ނުގެ ޒަރިއްޔާއިން ތަހައްޖުދުނަމާދު ކުރައްވާށެވެގެ ބައެއްގައި ކަލޭގެފާނު އެޤުރުއާރޭގަނޑު
ނުވަތަ ކަލޭގެފާނުގެ ދަރަޖަ މަތިވެރި ކުރެއްވުމަށް . (ކަލޭގެފާނަށްވާ އިތުރު ފަރުޟެކެވެ
ކަލޭގެފާނު މަޤާމުމަޙުމޫދަށް ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ .) ކަލޭގެފާނަށްވާ އިތުރު ނަމާދެކެވެ

އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ތަހައްޖުދުނަމާދު هللا މިއާޔަތުގައި މާތް." ފޮނުއްވުން ކައިރިވެގެންވެއެވެ
މުސްލިމުންނަށް  ސް އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅު ހުރިހާކުރެއްވުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައި ވީނަމަވެ

  . ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ
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ގެ ރަޙުމަތާއި އެކަލާނގެ ސުވަރުގެ هللاހުންނަކީ މާތްއަދި ދަމުނަމާދަށް ރައްކާތެރިވާ މީ
M  L  K  ] . ވަޙީކުރެއްވިއެވެهللا މާތް. ޙައްޤުވާމީހުންކަމުގައި އެކަލާނގެ އަންގަވާފައިވެއެވެ

  O   N!     Z  Y  X      W  V  UT  S  R  Q!   a  `    _  ^  ]  \!  
  e d cZ  )ން ތަޤުވާވެރިން ވާހުށީ ހަމަކަށަވަރު: "މާނައީ ) ١٨ - ١٥: الذاريات

އެބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ އެބައިމީހުންނަށް ދެއްވާ . ސުވަރުގެތަކުގައާއި އާރުތަކުގައެވެ
) ދުނިޔޭގައި ވީ(ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުން ކުރީގައިވީ . ނިޢުމަތްތަކުގައި ހިފާޙާލުއެވެ

މަދުން ނިދާބައެއް ކަމުގައި އެބައިމީހުން ރޭގަނޑު . ގޮތުގައެވެ) ހެޔޮލަފާ މީހުންގެ(އިޙުސާންތެރިންގެ 
އަށް ދަންނަވާ ބަޔަކު هللاއަދި ރޭގަނޑުގެ ފަހު ވަގުތުތަކުގައި ފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް . ވިއެވެ

  ."ކަމުގައި އެބައިމީހުންވިއެވެ
ސަނާ ވަޙީކުރައްވާ އަދި އެކަލާނގެ ހެޔޮލަފާ هللا އަދި ދަމުނަމާދުކުރާ މީހުންނަށް މާތް

°   ] . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ރޭގައި އެއުރެން ޝާމިލުކުރައްވާފައިވެއެވެޞާލިޙުއަޅުންގެ ތެ
  ´ ³ ² ±Z  )ރަޙުމާނުގެ (އަދި އެއުރެންނަކީ : "މާނައީ ) ٦٤: الفرقان

އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ސަޖިދަކުރާ ޙާލު އަދި ޤިޔާމުކުރާ ޙާލު ) ޞާލިޙު އަޅުންނަކީ
  ".ރޭގަނޑު ހޭދަކުރާމީހުންނެވެ

ގެ އާޔަތްތަކަށް އީމާންވާބަޔެއް ކަމުގައި هللاއަދި ދަމުނަމާދުކުރާ މީހުންނަކީ މާތް
W  V  U   T  S  ] . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެކަލާނގެވަނީ ހެކިދެއްވާފައެވެ

  a  `  _  ^   ]  \  [   Z  Y  Xb  !  f   e  d
  n   m  l  k  j  i  h  g!   v  u  t  s  r  q  p       x  w

  |     {  z   yZ  )ގެ އާޔަތްތަކަށް هللاހަމަކަށަވަރުން ތިމަން: "މާނައީ  )١٧ – ١٥: السجدة
އަދި . އީމާންވާބަޔަކީ އެއުރެންނަށް އެއާޔަތްތައް ހަނދާންކޮށްދެވޭ ހިނދު ސަޖިދައަށްދާ މީހުންނެވެ

އަދި . ޙަކިޔާ މީހުންނެވެއެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ޙަމްދުކުރުމާއެކު އެކަލާނގެއަށް ތަސްބީ
އެބަހީ ރޭ . (އެއުރެންގެ އަރިކަށިތައް ތަންމަތިތަކާ ދުރުވެއެވެ. އެއުރެންނަކީ ބޮޑާވާ ބައެއްނޫނެވެ

 ،އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް.) އަޅުކަންކުރުމަށް ނިންޖާއި އަރާމު ތަންމަތިތައް ދޫކޮށްލަތެވެ
. ދުޢާކުރެތެވެ ،ލާނގެ ރަޙުމަތަށް އުއްމީދުކުރާ ޙާލުއެކަލާނގެ ޢަޛާބަށް ބިރުވެތިވާ ޙާލު އަދި އެކަ

ފަހެ އެއުރެންނަށްޓަކައި . އެއުރެންނަށް ދެއްވި ތަކެތިން އެއުރެން ހޭދަކުރެތެވެهللا އަދި ތިމަން
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އެއީ . ލޮލަށް ފިނިކަންދެނިވި ނިޢުމަތްތަކެއް ހަމަ އެއްވެސް ނަފްސަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ ،ފޮރުވިފައިވާ
ކޮށްއުޅުނު ޢަމަލުތަކުގެ ) ދުނިޔޭގައި(އެއުރެން ) ނަށް ލިބިގެންވަނީއެނިޢުމަތްތައް އެއުރެން(

  ."ޖަޒާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ
ގެ ޙަޟްރަތުގައި هللاއަދި ދަމުނަމާދުކުރާ މީހުންނާ ދަމުނަމާދުނުކުރާ މީހުން 

¸  º   ¹  ] . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ހަމަހަމަނުވާނެކަން އެކަލާނގެވަނީ އަންގަވާފައެވެ
½  ¼  »      Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    À   ¿  ¾
Ñ Ð ÏZ  )ގެ ރަޙުމަތަށްهللاއާޚިރަތްދުވަހަށް ބިރުވެތިވެ : "މާނައީ ) ٩: الزمر 

އަށް هللاއުއްމީދުކުރާ އަދި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ސަޖިދަކުރާ ޙާލު އަދި ޤިޔާމުކުރާ ޙާލު 
 މީހާ ހަމަހަމަވާނެހެއްޔެވެ؟ ހަމަހިލާއްވެސް ސިފައެއްނެތް މިއިން އެ(ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރާމީހާއާ 

) ޖާހިލުން(ނޭނގޭމީހުން ) ޢިލްމުވެރިންނާ(އެނގޭމީހުންނާ . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.) ނުވާނެއެވެ
ކުރަނީ ހަމަކަށަވަރުން ނަސޭހަތް ޙާޞިލު) .ނުވާނެކަން ކަށަވަރެވެ(އެއްވަރުވާނެހެއްޔެވެ؟ 

  ."ބުއްދިވެރިންނެވެ
ބަޔާންވެގެން އެދިޔައީ ދަމުނަމާދުކުރުމުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން ކީރިތިޤުރުއާނުގައި ފަހެ 

ދެން އެކަމާބެހޭގޮތުން ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ބައެއް . ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ބައެއް އާޔަތެވެ
  . ނައްޞުތައް ދަންނައެވެ

. ންވެއެވެބުނު ސަލާމުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނު  ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމަދީނާއަށް 

ފަހެ އަހުރެންނަށް . އަދި އަހުރެންވެސް އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ވީމެވެ. ލައިފިއެވެވަށާ
. ނަށް އެނގިއްޖެއެވެއެކަލޭގެފާނުގެ މޫނުފުޅު ފެނުމާއެކު އެއީ ދޮގުވެރިއެއްގެ މޫނުނޫންކަން އަހުރެން
يا أَيها الناس أَفْشوا "ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުން އަހުރެން އެންމެފުރަތަމަ އެހި ބަސްފުޅަކީ 

الَمالس، اموا الطَّعمأَطْعو، امحلُوا اَألرصو، امنِي اسالنلِ ولُّوا بِاللَّيصالَمٍ ،وةَ بِسنلُوا الْجخد1("ت( 
އަދި ފަޤީރުންނަށާއި މިސްކީނުންނަށް . ސަލާމްފަތުރައި ޢާއްމުކުރާށެވެ! އޭ މީސްތަކުންނޭވެ: "މާނައީ

ފައިވާ ޙާލު ރޭގަނޑު އަދި މީސްތަކުން ނިދާ. ޅުވާށެވެއަދި ރަޙިމުގެ ގުޅުން ގު. ކާންދޭށެވެ
ހުން ސުވަރުގެ އޭރުން ސަލާމަތްކަމާއެކު ތިޔަބައިމީ.) ދަމުނަމާދުކުރާށެވެ. (ނަމާދުކުރާށެވެ
  ." ވަންނާނެއެވެ

                                                             
)1( حه على شرط الشيخني رواه أمحد والتحه األلباينرمذي واحلاكم وصحوصح. 
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. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ އުމާމަތުލްބާހްލީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް
 ،علَيكُم بِقيامِ اللَّيلِ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
قَب نيحالالص أْبد هفَإِنلَكُم، كُمبةٌ إِلَى ربقُر وهو، ئَاتيلسةٌ لكْفَرمِإلثْمِ ،واةٌ لهنمމާނައީ )1("و :

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ . ދަމުނަމާދުކުރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތަކަށް ލާޒިމްކުރާށެވެ"
އަދި އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ . ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ ޞާލިޙުންގެ އާދައެވެ) ދަމުނަމާދުކުރުމަކީ(

އަދި ފާފައިން . ދޭ ކަމެކެވެއަދި އެއީ ފާފަތައް ފުހެ. ވެވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވުމެކެ
  ."މަނާކޮށްދޭ ކަމެކެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް
أَفْضلُ ". ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ اهللا عليه وسلّم حديث رسول اهللا صلّى. ވިދާޅުވިއެވެ

 يالَّذ شهرِ رمضانَ شهر اِهللا وأَفْضلُ الصيامِ بعد ،الصالَة بعد الْمفْروضة صالَةٌ فى جوف اللَّيلِ
مرحالْم هونعدފަހު އެންމެމާތް ނަމާދަކީ ރޭގަނޑުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ފަރުޟުނަމާދަށް: "މާނައީ )2("ت

ގެ هللاއަދި ރަމްޟާންމަހު ރޯދައަށްފަހު އެންމެމާތް ރޯދައަކީ .) އެބަހީ ދަމުނަމާދެވެ. (ނަމާދެވެ
  ."އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ކިޔައިއުޅޭ މުޙައްރަމްމަހެވެ. މައްސަރުގެ ރޯދައެވެ
ދާއި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން އެދެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީهللا މާތް
. ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެދެބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

ا كَثري كُتبا من الذَّاكرِين اَهللا ،منِ استيقَظَ من اللَّيلِ وأَيقَظَ امرأَته فَصلَّيا ركْعتينِ جميعا"
اترالذَّاكއްވައި ދެން ދެމީހުންވެސް ރޭގަނޑު ހޭލައި އަދި އަނބިމީހާ ހޭލަ: "މާނައީ )3("و
އަށް ގިނަގިނައިން ޒިކުރުކުރާމީހުންގެ ތެރޭގައި ދެމީހުންގެ ނަން هللا. ތްކޮށްފިނަމަ ދަންނައެވެދެރަކުޢަ

ގައިވާ މީސްތަކުންގެ އެބަހީ އަޙުޒާބުސޫރަތުގެ ފަންސަތިރީސްވަނަ އާޔަތު. (ލިޔެވިގެންދާނެއެވެ
  .)އެދެމީހުން ލައްވާނެއެވެهللا ތެރެއިން މާތް

ފަހެ  :ގައި ހުންނަންޖެހޭ އަދަބުތައްމުނަމާދުކުރަން އެދޭމީހާގެ ކިބާދަ
  .އަދަބުތައް ހުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ ވިގައި އަންނަނިމުނަމާދުކުރަން އެދޭމީހާގެ ކިބާދަ

هللا ފަހެ މާތް .ނިޔަތްގަތުންނިދަން އޮށޯންނައިރު ދަމުނަމާދަށް ތެދުވުމަށް 
رسول اهللا . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބުއްދަރުދާއުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

                                                             
 .وصححه األلباينرواه الترمذي وابن خزمية واحلاكم وصححه على شرط البخاري  )1(

  .رواه أمحد ومسلم وأبو داود )2(

  .وصححه األلباينرواه أبو داود  )3(
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 ،من اللَّيلِ يأَنْ يقُوم يصلِّ يأَتى فراشه وهو ينوِ من". ފުޅުކުރެއްވިއެވެصلّى اهللا عليه وسلّم حديث 
يع هتلَبفَغحبى أَصتح اهى ،نوا نم لَه بلَّ ،كُتجو زع هبر نم هلَيقَةً عدص هموكَانَ نމާނައީ )1("و :

ރޭގަނޑު ތެދުވެ ދަމުނަމާދުކުރުމަށް ނިޔަތްގަންނަ ޙާލު ތަންމަތީގައި އޮށޯވެ، ފަހެ "
އޭނާ ނިޔަތްގަތް ކަމެއް . ދަންނައެވެ ފަތިސްވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ނުހޭލެވި ނިދިފައިއޮވެއްޖެމީހާ

ގެ ޙަޟްރަތުން އޭނާއަށްވާ هللاއަދި އޭނާގެ ނިދި ވާނީ މާތް. އޭނާއަށްޓަކައި ލިޔުއްވޭނެއެވެ
  ."ޞަދަޤާތަކަށެވެ
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 އެއުރެންނީ. ތަކެއް ވެއެވެހެކިހެއްދެވުމުގައްޔާއި، އަދި ރޭދުވާ ތަފާތުވުމުގައި ބުއްދިވެރީންނަށް ހުރި 
ހަނދުމަކޮށް އަދި هللا އޮށޯވެތިބެގެން މާތް ކޮޅަށް ތިބެގެންނާއި އިށީނދެ ތިބެގެންނާއި އަރިމައްޗަށް

އޭ އަޅަމެން .) އުރެން ދަންނަވަތެވެއެ. (ންނެވެއުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވުމާމެދު ފިކުރުކުރާ މީހު
. ކެތި ހައްދަވާފައިވަނީ ބާޠިލުގޮތެއްގައެއް ނޫނެވެމިތަ هللاއިބަ! އްވި ރަސްކަލާކޮބޮޑުކުރެހައްދަވާ
އޭ ! ގެ ޢަޛާބުން އަޅަމެން ދިންނަވާނދޭވެފަހެ ނަރަކައި. ހުސްޠާހިރުވަންތަވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ هللاއިބަ

ވައިފި މީހާ ފަހެ ނަރަކައަށް ވައްދަ هللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ! ލާކޮބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކައަޅަމެން ހައްދަވާ
އަދި އަނިޔާވެރީންނަށް މަދަދެއް ދޭނެ . އެމީހާ ނިކަމެތި ކުރައްވައިފިކަން ކަށަވަރެވެ هللاއިބަ

ހަމަކަށަވަރުން ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ އަޅަމެން ހައްދަވާ. ނުވެއެވެ އެއްވެސް ފަރާތެއް
ތިޔަބައިމީހުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި ) ޔަޢުނީ ރަސޫލަކު(ވާ ބޭކަލަކު އީމާންވުމަށް ގޮވާލައް

. ދެން އަޅަމެން އީމާންވީމުއެވެ. ރަސްކަލާނގެއަށް އިމާންވާށޭ ގޮވާލައްވާ އަޑު އަޅަމެން އެހީމުއެވެ
އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ ފާފަތައް ! އޭ އަޅަމެން ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

އަދި އަޅަމެންގެ ކިބައިން އަޅަމެންގެ ނުބައި ކަންތައްތައް ! ނދޭވެފުއްސަވާދެއްވާ
އޭ އަޅަމެން ! ނަވާނދޭވެއަދި ހެޔޮލަފާ މީހުންނާ އެކުގައި އަޅަމެން މަރުގަން! ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

ގެ ރަސޫލުންގެ ދޫފުޅު މަތިން އަޅަމެންނަށް ވަޢުދުކުރެއްވި هللاއިބަ! ރެއްވި ރަސްކަލާކޮބޮޑުކުހައްދަވާ
! އަދި ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި އަޅަމެން ނިކަމެތި ނުކުރައްވާނދޭވެ! އް އަޅަމެންނަށް ދެއްވާނދޭވެއެއްޗެ

ދެން އެއުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ . ވަޢުދާ ޚިލާފުވެވޮޑިނުގަންނަވަމުއެވެهللا އިބަހަމަކަށަވަރުން 
ން ފިރިހެނެއްވިޔަސް ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއި. ދުޢާ އިޖާބަކޮށްދެއްވިއެވެ) ންގެއެއުރެ(އެއުރެންނަށް 

. ގެއްލެނި ނުކުރައްވާނަމެވެهللا އަންހެނެއްވިޔަސް ޢަމަލުކުރާ މީހެއްގެ ޢަމަލު ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން
ފަހެ ހިޖުރަކޮށް އަދި ގެދޮރުން . ވާ ބަޔެކެވެބަޔަކީ އަނެއްބަޔެއްގެ ތެރެއިންތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެއް
ވި މީހުންގެ ހި އަދި ހަނގުރާމަކޮށް ޝަހީދުގެ މަގުގައި އުނދަގޫތައް ޖެهللاނެރެލެވި އަދި ތިމަން

އަދި އެތަންތާނގެ . ކުރައްވާ ހުށީމެވެދުރުهللا ށަވަރުން ތިމަންންގެ ކުށްފާފަތައް ހަމަކަކިބައިން އެއުރެ
ން އެއުރެهللا މަކަށަވަރުން ތިމަންދަށުން ފެންއާރުތައް ދެމިދެމި އޮންނަ ސުވަރުގެތަކަށް ހަ

ކާފިރުވި މީސްތަކުން . ންވާ ސަވާބެއްގެ ގޮތުންނެވެގެ ޙަޟްރަތުهللا އެއީ . ވައްދަވާހުށީމެވެ
 .ކުރިޔަ ނުދޭހުށިކަމެވެ ރަށްރަށުގައި އެގޮތް މިގޮތަށް އެއުޅޭ އުޅުން ކަލޭގެފާނު ހެއްލުންތެރި

ދެން އެބައިމީހުންގެ ނިމުންވާ ތަނަކީ . ތީ ކުޑަކުޑަ އުފާކޮޅެކެވެއެއީ ވަގު) އެމީހުން އެއުޅޭ އުޅުން(
ންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް އެކަމަކު އެބައިމީހު! އިކަމާއެވެގެ ހުރި ނުބައެ ތަންމަތީ. ނަރަކައެވެ

ތަޤުވާވެރިވި މީހުންނަށްޓަކައި އެތަންތާނގެ ދަށުން ފެންއާރުތައް ދެމިދެމި އޮންނަ ސުވަރުގެތައް 
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ގެ ޙަޟްރަތުންވާ މެހުމާންދާރީއެއްގެ هللا އެއީ . ވެއެތާނގައި އެއުރެން ދެމިތިބޭނެތެ .ވެއެވެ
އަދި . ގެ ޙަޟްރަތުގައިވާ ތަކެތި ހެޔޮލަފާ މީހުންނަށް މާ ހެޔޮވެގެން ވެއެވެهللا  .ގޮތުންނެވެ

އަށާއި، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބާވައިލެއްވުނު هللا ހަމަކަށަވަރުން އަހުލުކިތާބީންގެ ތެރެއިން 
އަށް هللا  ،ޤުރުއާނަށާއި، އަދި އެބައިމީހުންނަށް ބާވައިލެއްވުނު ތައުރާތަށާއި، އިންޖީލަށް

ގެ އާޔަތްތައް ކުޑަކުޑަ އަގަކަށް هللا އެބައިމީހުން . ވެއެވެންވާ ޙާލު އީމާންވާ މީހުންވެގެނިކަމެތި
އެބައިމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންނަށްޓަކައި އެބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ . ވިއްކައެއް ނުލައެވެ

ޑިގެންވާ އީ ޙިސާބު ބެއްލެވުމުގައި އަވަސްވެވޮهللا ހަމަކަށަވަރުން . ޙަޟްރަތުން އަޖުރުވާ މީހުންނެވެ
އަދި . މީހުން ކެތްކުރާށެވެތިޔަބައި! އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ. ރަސްކަލާނގެއެވެ

ނުން ހަނގުރާމައަށް އަދި ދުޝްމި. ރާއިރު ކެތްކުރާށެވެނުންނާ ކުރިމަތިލައި ހަނގުރާމަކުދުޝްމި
އެއީ . އަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެهللا އަދި ތިޔަބައިމީހުން . އަތުވެދާނެކަމަށް ތައްޔާރުވާށެވެ
  ."ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކާމިޔާބުވޭތޯއެވެ

ދެން އެއަށްފަހު ކުރާ ރަކުޢަތްތައް  .ކުރުކުރު ދެރަކުޢަތުން ދަމުނަމާދު ފެށުން
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. އަދި ދިގުކުރިވަރަކަށް ސަވާބު އިތުރުވާނެއެވެ. ބޭނުންވަރަކަށް ދިގުކުރާށެވެ

رسول اهللا صلّى  ހަމަކަށަވަރުން. ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭ .ބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެއަބޫހުރައިރާގެ ކި
 )1("إِذَا قَام أَحدكُم من اللَّيلِ فَلْيفْتتح صالَته بِركْعتينِ خفيفَتينِ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم حديث 

ވާ ހިނދު ފަހެ އޭނާގެ ނަމާދު ތެދު) ދަމުނަމާދަށް(ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ރޭގަނޑު : "މާނައީ
  ."ލުއިލުއި ދެރަކުޢަތުން ފަށާހުށިކަމެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا މާތް .ދަމުނަމާދަށް އަނބިދަރިން ހޭލެއްވުން
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

وجهِها  يفَإِنْ أَبت نضح ف ،رجالً قَام من اللَّيلِ فَصلَّى وأَيقَظَ امرأَته ُهللارحم ا". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
 )2("وجهِه الْماَء يفَإِنْ أَبى نضحت ف ،امرأَةً قَامت من اللَّيلِ فَصلَّت وأَيقَظَت زوجها رحم اُهللا ،الْماَء
އަދި . އޭނާ ރޭގަނޑު ތެދުވެ ދަމުނަމާދުކުރެއެވެ! ރަޙުމަތްލައްވާށިއެވެهللا ށް އެމީހަކަ: "މާނައީ

ފަހެ ހޭނުލައިފިނަމަ އެކަނބުލޭގެ މޫނުމައްޗަށް ފެން . އޭނާގެ އަނބިމީހާ ހޭލައްވައެވެ
އެކަނބުލޭގެ ރޭގަނޑު ތެދުވެ ! އެއަންހެންމީހާއަށް ރަޙުމަތްލައްވާށިއެވެهللا އަދި . ވިހުރުވައިލައެވެ

ފަހެ ހޭނުލައިފިނަމަ އޭނާގެ . އަދި އެކަނބުލޭގެ ފިރިމީހާ ހޭލައްވައެވެ. ކުރެއެވެދަމުނަމާދު

                                                             
 .رواه أمحد ومسلم )1(

 .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه  )2(
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ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް." މޫނުމައްޗަށް ފެން ވިހުރުވައިލައެވެ
ގެފާނާއި އެކަލޭ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއްރެއަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

ތިޔަ ދެމަފިރިކަނބަލުން ދަމުނަމާދު . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ފާޠިމަތުގެފާނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން 
އަހުރެމެންގެ ފުރާނަތައް ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ޢަލީގެފާނު ދެންނެވިއެވެ" ނުކުރައްވަންހެއްޔެވެ؟

ފަހެ . ބުރައި ފޮނުއްވާނެއެވެއެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ އަނ. ގެ އަތްޕުޅުގައެވެهللاވަނީ 
+   ] . އަހުރެން އެހެންބުނި ހިނދު އެބަހަށް ނުރުއްސަވައި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަމުން ވަޑައިގަތެވެ

  /  .   -  ,Z  )އެއްޗަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ޖަދަލުކުރާ  އަދި ހުރިހާ" ) ٥٤: الكهف
   )1(."ފަރާތެއް ކަމުގައި އިންސާނާވިއެވެ

. އަދި ނިދިފިލަންދެން މަޑުކޮށްލުމެވެ .ނަމަ ނަމާދު ދޫކޮށްލުންތާއްޔާޖެހެން ފަށައިފި
. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ފަހެ މާތް. ނުވަތަ ނިދައިލުމެވެ

ن إِذَا قَام أَحدكُم م". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ ލޭގެފާނުއެކަ
طَجِعضقُولُ فَلْيا يرِ مدي فَلَم انِهسلَى لآنُ عالْقُر مجعتلِ فَاسތިޔަބައިމީހުންކުރެ : "މާނައީ )2("اللَّي

މީހަކު ދަމުނަމާދަށް ތެދުވާ ހިނދު ފަހެ އޭނާގެ ދޫމައްޗަށް ޤުރުއާން އޮޅި އޭނާކިޔާ އެއްޗެއް 
  ."އޭނާ އޮށޯންނަހުށިކަމެވެ) ދު ދޫކޮށްލައިނަމާ(އޭނާއަށް ނޭނގެން ފަށައިފިނަމަ ފަހެ 

އެބަހީ  .އޭނާއަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ މިންވަރަށް ރަކުޢަތްކުރުމާއި ޤުރުއާންކިޔެވުން
އެއްރޭ ތޭރަރަކުޢަތްކޮށްފައި ވީވަރުބަލި . އެޢަދަދެއްގެ މަތީ ދެމިހުރެވޭ ޢަދަދަކަށް ރަކުޢަތްކުރުމެވެ

هللا ފަހެ މަތް. ނަމާދަށް ނުތެދުވެ ނިދާގޮތަކަށް ނޫނެވެކަމެއްގެ ބޮޑުކަމުން އަނެއް ހަތަރުރޭ ދަމު
رسول اهللا صلّى . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

الَ يملُّ  اَهللا يا أَيها الناس خذُوا من اَألعمالِ ما تطيقُونَ، فَإِنَّ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم حديث 
! އޭ މީސްތަކުންނޭވެ: "މާނައީ )3("ما دام وإِنْ قَلَّ حتى تملُّوا، وإِنَّ أَحب اَألعمالِ إِلَى اِهللا

އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން . ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ މިންވަރަކަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ
އަދި ހަމަކަށަވަރުން . ފަސްޖެހިވޮޑިނުގަންނަވައެވެهللا ން ސަވާބުދެއްވުމަށް ފޫހިވެއްޖައުމަށް ދާންދެ

. ދެމިހުންނަ ޢަމަލެކެވެ) އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި(ގެ ޙަޟުރަތަށް އެންމެ ލޮބުވެތިކަންބޮޑު ޢަމަލަކީ هللا

                                                             

އިންސާނާގެ . "އާޔަތުގެ މާނަކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ  - رمحه اهللا - އިމާމު ސުޔޫޠީ . والبخاري ومسلم والنسائي رواه أمحد )1(
 ."ތުރުސިފަޔަކީ ޖަދަލުކުރުމެވެކިބައިގައިވާ އެންމެ އި

 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود وابن ماجه )2(

 .والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه رواه أمحد )3(
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ބުނު ޢުމަރަށް هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް." ނަމަވެސް މެއެވެވިކިތަންމެ މަދު އެއީ
، الَ تكُن مثْلَ فُالَن، كَانَ يقُوم اللَّيلَ يا عبد اِهللا". ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  رسول

އޭނާ . މިވެނި މީހަކު ފަދައިން ނުވާށެވެ! އެވެهللا އޭ ޢަބްދު: "މާނައީ )1("فَترك قيام اللَّيلِ
  ."ދޫކޮށްލައެވެ ދެން ދަމުނަމާދުކުރުން. ދަމުނަމާދުކުރެއެވެ

ފަހެ ޢިޝާނަމާދުން ފޭބީއްސުރެ ފަތިސްވެއްޖައުމަށް ދާންދެން  :ދަމުނަމާދުގެ ވަގުތު
ލައި ދެންތެދުވެ ދަމުނަމާދުކުރުން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ނިދާ އެކަމަކު. އެއީ ދަމުނަމާދުގެ ވަގުތެވެ

هللا ފަހެ މާތް. އާދަފުޅެވެ ގެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެހެނީ އެއީ . އައުލާވެގެންވެއެވެ
رسول اهللا . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ރޭގަނޑު ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނަވަނިކޮށް އަހުރެމެން ދެކެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ صلّى اهللا عليه وسلّم 
އަދި އެކަލޭގެފާނު . ހުންނަވަނިކޮށް އަހުރެމެން ދެކެމުއެވެ ހިނދެއްގައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވަން

ކަލޭގެފާނު ނިދިކުރައްވާފައި އޮންނަވަނިކޮށް އަހުރެމެން ދެކެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެ
އެބަހީ އެކަލޭގެފާނު ރޭގަނޑު  )2(."ނަވަނިކޮށް އަހުރެމެން ދެކެމުއެވެނިދިކުރައްވާފައި އޮން
  . އަދި އެތައްފަހަރަކު ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވައެވެ. ރައްވައެވެއެތައްފަހަރަކު ނިދިކު

ނޑު ތިންބައިކޮށްފައި ފަހެ އެއީ ރޭގަ :ދަމުނަމާދުކުރުން އެންމެމާތް ވަގުތު
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ބައެވެފަހު

ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلَة ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެى اهللا عليه وسلّم حديث رسول اهللا صلّ. ވިދާޅުވިއެވެ
 رلِ اآلخقَى ثُلُثُ اللَّيبي نيا حيناِء الدمقُولُفَإِلَى السونِ :يعدي نيم لَه جِيبتأَلُنِ ،فَأَسسي نيم هيطفَأُع، 

فغتسي ننِمير لَه رއަހުރެމެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ކޮންމެރެއަކު ރޭގަނޑުގެ ފަހު : "މާނައީ )3("فَأَغْف
ދުނިޔޭގެ އުޑަށް ) އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި(ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވާ ހިނދު 

އަށް ދުޢާކުރާނީ هللا މަންތި. ދެން ވަޙީކުރައްވައެވެ. ފައިބައިވޮޑިގަންނަވައެވެ) އެންމެ ތިރީ އުޑަށް(
އަށް އެއްޗަކަށް އެދި ދަންނަވާނީ هللاތިމަން. ކާކުހެއްޔެވެ؟ ފަހެ އޭނާއަށް އިޖާބަކޮށްދެއްވާހުށީމެވެ

އަށް ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ދަންނަވާނީ هللاތިމަން. ކާކުހެއްޔެވެ؟ އޭނާއަށް ދެއްވާހުށީމެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢަމްރު ބުނު هللا ދި މާތްއަ." ކާކުހެއްޔެވެ؟ އޭނާއަށް ފާފަފުއްސަވައިދެއްވާހުށީމެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޢަބަސާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

                                                             
     .والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه رواه أمحد )1(

 .والبخاري والنسائي رواه أمحد )2(

 .رواه اجلماعة )3(
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جوف اللَّيلِ  يونُ الرب من الْعبد فأَقْرب ما يكُ". ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެحديث
އަޅާއާ  ،هللا: "މާނައީ  )1("تلْك الساعة فَكُن يف تكُونَ ممن يذْكُر اَهللان استطَعت أَنْ فَإِ ،اآلخرِ

އަށް هللاފަހެ އެވަގުތު . އެންމެ ކުއްތަންވެވޮޑިގަންނަވާ ވަގުތަކީ ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގެ ވަގުތެވެ
هللا އަދި މާތް." މަ ފަހެ ވާހުށިކަމެވެޒިކުރުކުރާމީހުންގެ ތެރެއިން ވުމަށް ތިބާއަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނަ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު
صيام داود، كَانَ يصوم  يامِ إِلَى اِهللاأَحب الصّ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 

صالَةُ داود، كَانَ ينام نِصف اللَّيلِ ويقُوم ثُلُثَه وينام  طر يوما، وأَحب الصالَة إِلَى اِهللايوما ويفْ
هسدދުގެފާނުގެ ރޯދައެވެލޮބުވެތިކަންބޮޑު ރޯދައަކީ ދާވޫ ގެ ޙަޟްރަތަށް އެންމެهللا: "މާނައީ  )2("س .

އެބަހީ ދެދުވަހުން . (އި އަނެއްދުވަހު ފަރީއްކުޅުއްވާ ކަމުގައިވިއެވެއެކަލޭގެފާނު އެއްދުވަހު ރޯދަހިއްޕަވަ
ލޮބުވެތިކަންބޮޑު  ގެ ޙަޟްރަތަށް އެންމެهللاއަދި .) އެއްދުވަހު ރޯދައަށްހުންނަވާ ކަމުގައިވިއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިގައި ނިދިކުރައްވައެވެ. ދުގެފާނުގެ ނަމާދެވެނަމާދަކީ ދާވޫ
އަދި ހަބައިކުޅަ .) ނަމާދުކުރައްވައެވެ. (ދި ތިންބައިކުޅަ އެއްބައިގައި ޤިޔާމުކުރައްވައެވެއަ

  ."އެއްބައިގައި ނިދިކުރައްވައެވެ
ޢުގެ ގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދުގެ މައުޟޫވިތުރީ :ދަމުނަމާދުގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދު

ވިތުރީގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمން އެހެނީހަމަކަށަވަރު. ދަށުން މިވާހަކަ ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . އެއްރަކުޢަތުގެ ކުރިން ހިރިޢަދަދުން ކުރައްވާ ރަކުޢަތްތަކަކީ ހަމަ ދަމުނަމާދެވެ

އަދި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޢިޝާނަމާދުގެފަހުން . ތޭރަރަކުޢަތަށްވުރެ އިތުރެއްނުކުރައްވައެވެ
  .މުގައި ފުދޭނެއެވެކަ ރުންވެސް ދަމުނަމާދުރަކުޢަތްކުވިތުރީގެ އެއް

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް :ދަމުނަމާދު ޤަޟާކުރުން
އަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

ގެ ސަބަބުން އެކަލޭގެފާނަށް ދަމުނަމާދު ތަކުލީފެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫން އެފަދަކަމެއް
ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ هللا އަދި މާތް )3(."ފާއިތުވެއްޖެނަމަ ދުވާލު ބާރަރަކުޢަތްކުރައްވައެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ٍء منه فَقَرأَه فيما بين صالَة الْفَجرِ وصالَة يام عن حزبِه أَو عن شمن ن" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 

                                                             
 .وصححه األلبايننسائي وابن خزمية والبيهقي واحلاكم رواه الترمذي وال )1(

  .رواه اجلماعة إالّ الترمذي )2(

  .رواه أمحد ومسلم والنسائي )3(
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އެމީހަކު ރޭގަނޑު އާދަކޮށް ކުރަމުންދާ ނަމާދު : "މާނައީ )1("الظُّهرِ كُتب لَه كَأَنما قَرأَه من اللَّيلِ
ފަހެ . ންނައެވެރު ފުރިހަމަނުކޮށް ނިދިއްޖެމީހާ ދަނުކޮށް ނުވަތަ އާދަކޮށް ކުރަމުންދާ މިންވަ

ދުރުނަމާދާ ދެމެދު އޭނާ އެނަމާދުކޮށްފިނަމަ ރޭގަނޑު އޭނާ އެނަމާދު ކުރިފަދައިން ފަތިސްނަމާދާ މެން
  ."އޭނާއަށްޓަކައި ލިޔެވިގެންދާނެއެވެ

  
  

  )ތަރާވީޙުނަމާދު(ރަމްޟާންމަހުގެ ޤިޔާމް 
  

. އި އަންހެނުންނަށް ސުންނަތްވެގެންވާ ނަމާދެކެވެފަހެ ތަރާވީޙުނަމާދަކީ ފިރިހެނުންނަށާ
ރަމްޟާންމަހުގެ ކޮންމެރެޔަކު ޢިޝާނަމާދުން ފޭބީއްސުރެ ފަތިސްވުމާ ދެމެދު ދެރަކުޢަތުން 

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. އަދި އެއީ ވަރަށްމާތް ނަމާދެކެވެ. ދެރަކުޢަތުން އަދާކުރެވޭ ނަމާދެކެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެވެއަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެ

: މާނައީ )2("من قَام رمضانَ إِميانا واحتسابا غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 
އޭނާގެ . ވެއީމާންވެހުރެ ސަވާބަށް އެދޭ ޙާލު ރަމްޟާންމަހު ޤިޔާމުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެ"

ޒަކީ ފިޤުހުޢިލްމުވެރިންގެ މިލަފު" ތަރާވީޙު"ފަހެ ." ދާނެއެވެއިސްވެދިޔަހައި ކުދިފާފައެއް ފޮހެވިގެން
އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ޒަމާނުގައި މިނަމާދުގެ ނަންތަކަކީ ހަމަ . ތެރޭގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަމެކެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه . ންމަހުގެ ޤިޔާމެވެއިތުރުނަމަކީ ހަމައެކަނި ރަމްޟާ. ދަމުނަމާދުގެ ނަންތަކެވެ
ގެ ޒަމާނުގައި އަދި އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި ޢިޝާނަމާދުގެފަހުން މިސްކިތުގައި  وسلّم

އެޒަމާނުގައި . އެއްއިމާމެއްގެ ފަހަތުން އެއްޖަމާޢަތެއްގެ ސިފައިގައި މިނަމާދު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ
ފަހެ . ރައްވާފައިވަނީ އެކަހެރިކޮށާއި ގިނަ ޖަމާޢަތްތަކެއްގައެވެއަޞްޙާބުބޭކަލުން އެނަމާދުކު

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއީ ޚުދު . ޖަމާޢަތުގައި މިނަމާދުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރުގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް. އެނަމާދަށް ޖަމާޢަތް ހެއްދެވީތީއެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا ރަމްޟާންމަހުގެ ތޭވީސް ވިލޭރޭ . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެންވެއެވެރިވާވެ
އަދި . މުކުރީމުއެވެއާ އެކުގައި އަހުރެމެން ރޭގަނޑުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔާ ހަމައަށް ޤިޔާ عليه وسلّم

އަދި . ޤިޔާމުކުރީމުއެވެވިލޭރޭ ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ ހަމައަށް އަހުރެމެން  ފަންސަވީސް

                                                             
  .رواه اجلماعة إالّ البخاري )1(

 .رواه اجلماعة )2(
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ފަހެ ތިންރޭ  )1(."ހަތާވީސް ވިލޭރޭ ފަޖުރުލުމުގެ ކުރިން ހާރުނުކެވިދާނެ ކަމަށް އަހުރެމެން ބިރުގަތެވެ
އަދި ކޮންމެ ރެޔަކު އެކަލޭގެފާނު . އެކަލޭގެފާނު ޖަމާޢަތް ހެއްދެވިކަން އެވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ

އެއީ އުއްމަތަށް އެނަމާދު . ޔާންކުރައްވާފައެވެޖަމާޢަތް ނުހެއްދެވި ސަބަބު އެކަލޭގެފާނުވަނީ ބަ
ވަޙީބާވައިލެއްވޭ ޒަމާންކަމަށް ވުމާއެކު މުސްލިމުން . ފަރުޟުވެދާނެތީ އެކަމާ ބިރުފުޅުންނެވެ

އަދި އެކަލާނގެ . ފަރުޟުކުރެއްވުން އެކަށީގެންވެއެވެهللا އަޅުކަމަކަށް ދަހިވެތިވެއްޖެނަމަ އެކަން މާތް
މަ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުން އެނަމާދު ބަރާބަރަށް އަދާކުރުމުން އެނަމާދު ފަރުޟުކުރައްވައިފިނަ

ކުރީގެ އުއްމަތްތަކަށްވެސް އެކަންވަނީ . ނުކުޅެދިގެންފާނެތީވެ އެކަމާ އެކަލޭގެފާނު ބިރުފުޅުގަތީއެވެ
  .އެގޮތަށް ދިމާވެފައެވެ

ول رسއަދި ޖަމާޢަތުގައި މިނަމާދުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމުގެ އަނެއްދަލީލަކީ 
هللا ފަހެ މާތް. އެކަމުގެ މައްޗަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ އިޤުރާރުފުޅެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
އެހިނދު . ގަތެވެމިސްކިތަށް ނިކުމެވަޑައި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمރަމްޟާންމަހުގެ ރެއެއްގައި 

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ . މީސްތަކުން މިސްކިތުގެ ކަނެއްގައި ނަމާދުކުރަން ތިއްބެވެ
މިބައިމީހުންނަކީ . އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވުނެވެ" މިއީ ކޮންބައެއްހެއްޔެވެ؟. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

ނަމާދުކުރައްވާތަން އެބައިމީހުންނަށް ފެނުމުން ޤުރުއާން ދަސްނޫން ބަޔަކަށްވާތީ އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބު 
. ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث ފަހެ . އެކަލޭގެފާނާ އެބައިމީހުން އިޤްތިދާވީއެވެ

އަދި އެބައިމީހުން އެކަންތައްކުރިގޮތް ކިހައި . އެބައިމީހުން ރަނގަޅަށް ކަންތައްކޮށްފިއެވެ"
   )2(!"ހެޔޮވެގެންވޭހެއްޔެވެ

ދެންފަހެ ޢިޝާނަމާދުގެ ފަހުން އެއްއިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި އެއްޖަމާޢަތެއްގައި 
އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގެ . މީސްތަކުން އެނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެއްސެވީ ޢުމަރުގެފާނެވެ

ފާނު ގެއެކަލޭ. ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު ޢަބްދުލްޤާރީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ދުވަސްވަރުއެވެ
ރަމްޟާންމަހުގެ ރޭތަކުން ރެއެއްގައި ޢުމަރުގެފާނާއެކު އަހުރެން މިސްކިތަށް . ވިދާޅުވިއެވެ
. ބައެއްމީހުން އެކަހެރިކޮށެވެ. އޭރު މީސްތަކުން ވަކިވަކިން ނަމާދުކުރަން ތިއްބެވެ. ވަދެއްޖައީމެވެ

މިބައިމީހުން . "ޅުވިއެވެފަހެ ޢުމަރުގެފާނު ވިދާ. އަދި ބައެއްމީހުން ކުދިކުދި ޖަމާޢަތްތަކުގައެވެ
ދެން ." އެއްއިމާމެއްގެ ފަހަތަށް ޖަމާކުރުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ

                                                             
  .وصححه األلباينرواه ابن أيب شيبة وأمحد والنسائي واحلاكم  )1(

 .صححه األلباينورواه أبو داود والبيهقي  )2(
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ފަހެ އަބްދުއްރަޙްމާނު . އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބުގެ ފަހަތްޕުޅަށް މީސްތަކުން ޖަމާކުރައްވައިފިއެވެ
އޭރު . ފާނާ އެކު މިސްކިތަށް ވަދެއްޖައީމެވެދެން އެހެންރެޔަކު އަހުރެން އެކަލޭގެ. ވިދާޅުވިއެވެ

ފަހެ . ނަމާދުކުރާށެވެ) އެއްޖަމާޢަތެއްގައި(މީސްތަކުން ތިބީ އެބައިމީހުންގެ ޤާރީގެ ފަހަތުގައި 
އަދި މިޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިނުވެ ! މިއީ ކިހައި ރަނގަޅުގޮތެއްހެއްޔެވެ. "ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ނިދާފައިތިބިމީހުން މިޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާ ) ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައިރާވީޙުރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގައި ތަ(
   )1(."މީހުންނަށްވުރެ އަދި މާހެޔޮވެގެންވެއެވެ

. ފަހެ ރޭއަޅުކަމުގެ ޙަޤީޤީމުރާދަކީ ދިގުކޮށް ކިޔެވުމެވެ :ތަރާވީޙުނަމާދުގައި ކިޔެވުން
ރޭއަޅުކަން هللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول ا. އެހެންކަމުން ރޭއަޅުކަމަށް ޤުރުއާނޭވެސް ކިޔެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި މުޣީރާ ބުނު ޝުޢުބާގެ هللا މާތް. ކުރައްވާއިރު ދިގުކޮށް ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއެވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އެކަލޭގެފާނަށް . ން ދަމުނަމާދުގައި ޤިޔާމްކުރައްވައެވެފައިންޕުޅު ދުޅަވެއްޖައުމަށް ދާންދެ
هللا ކަލޭގެފާނަކީ އިސްވެދިޔަހައި ފާފައަކާއި ފަސްވެ ކުރެވެންއޮތްހައި ފާފައެއް . ދެންނެވުނެވެ

ޝުކުރުކުރާ ) އަށްهللا. "(ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު . ފުއްސަވައިދެއްވާފައިވާ ބޭކަލެކެވެ
رسول اهللا صلّى އަދި ރަމްޟާންމަހުގެ ތިންރޭ  )2("؟ހެއްޔެވެލޭގެފާނު ނުވާންވީކަމުގައި ތިމަންކައަޅެއް

ރުއްސުންލެއްވި ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރު ރިވާކުރައްވާފައިވާ هللاޖަމާޢަތްހެއްދެވިކަމަށް މާތްاهللا عليه وسلّم 
ޢިޝާނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ރޭގައި . ރިވާޔަތުން އެކަލޭގެފާނުގެ ކިޔަވައި ވިދާޅުވުން އަންދާޒާކުރެވޭނެއެވެ

ދެވަނަ ރޭގައި ރޭގަނޑުގެ . ފަހުން ފެއްޓެވިގޮތަށް ރޭގަނޑުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ވޭތުވަންދެނެވެ
އަދި . އަދި ތިންވަނަ ރޭގައި ފަޖުރުލާން ކައިރިވަންދެނެވެ. ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ވޭތުވަންދެނެވެ

ގެން ކިޔެވުން ހުއްދަވެގެންވާކަމަށް ޤުރުއާން ހިތުދަސްނޫންމީހާއަށް ތަރާވީޙުގައި ޤުރުއާން ބަލައި
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް. ވަރަށް ގިނަޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

 ވިދާޅުވާއިގެން ކިޔަވާވަލައްއެކަމަނާގެ ޣުލާމެއްކަމުގައިވާ ޛަކުވާނު ޤުރުއާން ބަ. "ރިވާވެގެންވެއެވެ
ފަހެ ތަރާވީޙުގައި ޤުރުއާން  )3(."އެވެއްވައަށް އިމާމުކަންކޮށްދެއެކަމަނާ) ތަރާވީޙުގައި(ޙާލު 

  .ޚަތިމުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމަށް ވަރަށްގިނަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

                                                             
 .رواه البخاري وابن خزمية والبيهقي )1(

 .رواه اجلماعة إالّ أبا داود )2(

 .رواه البخاري تعليقاً )3(
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ފަހެ އެކިޒަމާނުގައި ތަރާވީޙުނަމާދުގެ  :ތަރާވީޙުނަމާދުގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދު
. ތޭވީސްރަކުޢަތެވެ. އިބުނު އިސްޙާޤު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "އިވެއެވެރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދު ތަފާތުވެފަ

ދު ބުނު އަދި ދާވޫ. އެކާވީސްރަކުޢަތެވެ. އަދި މުޙައްމަދު ބުނު ނަޞްރު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ
އަބާނު ބުނު ޢުޘްމާނާއި ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒުގެ ޒަމާނުގައި މީސްތަކުން . ޤައިސް ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި އިމާމު . އެއީ ވިތުރީގެ ތިންރަކުޢަތާ އެކުގައެވެ. ގައި ތިރީސްހަރަކުޢަތްކޮށް އުޅުނެވެމަދީނާ
އަދި އޭރު މައްކާގައި . އަހުރެމެން މަދީނާގައި ކޮށްއުޅެނީ ތިރީސްނުވަރަކުޢަތެވެ. މާލިކު ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި . ލައެއްނޫނެވެއަދި މިމަސްއަލައަކީ މާދަތި މަސްއަ. މީސްތަކުން ކޮށްއުޅެނީ ތޭވީސްރަކުޢަތެވެ
. ވިތުރިއާއެކު ތިރީސްނުވަރަކުޢަތެވެ. ތިރީސްއަށްރަކުޢަތެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

އެންމެގިނައިން ބުނެވިފައިވަނީ ވިތުރިއާއެކު ސާޅީސްއެއްރަކުޢަތް . އިމާމު ތިރުމިޛީ ވިދާޅުވިއެވެ
. ޤައުލެއް ޖަމާކުރެވުން އެކަށީގެންވެއެވެ މިހުރިހާ. ޙަޖަރު ވިދާޅުވިއެވެ އަދި ޙާފިޡު އިބުނު. ކަމަށެވެ

އެބަހީ ޤިރާއަތް ކުރުވެގެންވާނަމަ ރަކުޢަތް . އެއީ ތަރާވީޙުގެ ޤިރާއަތުގެ ނިސްބަތުންނެވެ
  )1(."އަދި ޤިރާއަތް ދިގުވެގެންވާނަމަ ރަކުޢަތް މަދުކުރުމެވެ. ގިނަކުރުމެވެ

ބުނު މުބާރަކާއި، އިމާމު هللا އަދި އިމާމު ސުފުޔާނުއްޘައުރީއާއި، އިމާމު ޢަބްދު
މިބޭކަލުންގެ ދަލީލުތަކަކީ މައްކާއާއި . ޝާފިޢީއާއި މިބޭބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވިހިރަކުޢަތްކަމަށެވެ

ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް. މަދީނާގައި މީސްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންއައި ގޮތެވެ
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمރަމްޟާންމަހުގައި . "ވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅު. ޢައްބާސްގެ ރިވާޔަތެވެ

މިއީ ޟަޢީފު ރިވާޔަތެއްކަމަށް  )2(."އަދި ވިތުރިކުރައްވައެވެ. ވިހިރަކުޢަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ
ބުނު ޢުމަރުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތްއަނެއްދަލީލަކީ . ޝައިޚު އަލްބާނީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

ރޭގަނޑުގެ ނަމާދާ ބެހޭގޮތުން މީހަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވާވެގެންވާޙަދީޘެވެކިބައިން ރި
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ . އާ ސުވާލުކުރިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

بح صلَّى ركْعةً واحدةً، توتر أَحدكُم الص يصالَةُ اللَّيلِ مثْنى مثْنى، فَإِذَا خش" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
ފަހެ . ރޭގަނޑުގެ ނަމާދުވަނީ ދެރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުންނެވެ: "މާނައީ )3("لَه ما قَد صلَّى

އޭރުން . ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ފަޖުރުލައިފާނެކަމަށް ބިރުގެންފިނަމަ އެއްރަކުޢަތްކޮށްލާށެވެ
  ."އިވާ ރަކުޢަތްތައް ވިތުރިއަށް ހަދައިދޭނެއެވެއެރަކުޢަތް ކުރިންކޮށްފަ

                                                             
 .خمتصراً نيل األوطار )1(

 .رواه ابن أيب شيبة وقال األلباين ضعيف جداً )2(

 . رواه اجلماعة )3(
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ފަހެ މިބަޔާންކުރެވުނީ ތަރާވީޙުގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ 
ދެން މިމަސްއަލާގައި . ބަސްފުޅުތަކާއި އެބޭކަލުން ގެންނަވާފައިވާ ބައެއްދަލީލުތަކެވެ

  އެންމެރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
هللا މާތް. ގޮތެވެ އެނަމާދުކުރެއްވިرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެއީ . އްނެތެވެޝައްކެ
. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޢާ

ރަމްޟާންމަހުގައިވެސް އަދި އެހެންމަހެއްގައިވެސް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން "
ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް )1(."ނޑުގެ ނަމާދު އެގާރަރަކުޢަތަށްވުރެ އިތުރެއްނުކުރައްވައެވެރޭގަ

رسول اهللا صلّى ހަމަކަށަވަރުން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
އެބަހީ  )2(."ރިކުރެއްވިއެވެދެން ވިތު. އެބޭކަލުންނާގެން އަށްރަކުޢަތްކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم

ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު هللا އަދި މާތް. ފަހެ އެއީ އެގާރަރަކުޢަތެވެ. ވިތުރީގެ ތިންރަކުޢަތެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا މިރޭ . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޚާލިދު އަލްޖުހަނީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ކުރުކުރު . ބަލާހުށީމެވެ ނަމާދުކުރައްވާގޮތް އަހުރެންعليه وسلّم 
ދެން އަލުންވެސް . ދެން ދިގުކޮށް ދެރަކުޢަތްކުރައްވައިފިއެވެ. ދެރަކުޢަތްކުރައްވައިފިއެވެ
ދެން . އަދި އެދެރަކުޢަތް ކުރިންކުރެއްވި ދެރަކުޢަތަށްވުރެ ކުރެވެ. ދެރަކުޢަތްކުރައްވައިފިއެވެ

. އަދި އެދެރަކުޢަތް ކުރިންކުރެއްވި ދެރަކުޢަތަށްވުރެ ކުރެވެ. އަލުންވެސް ދެރަކުޢަތްކުރައްވައިފިއެވެ
އަދި އެދެރަކުޢަތް ކުރިންކުރެއްވި ދެރަކުޢަތަށްވުރެ . ދެން އަލުންވެސް ދެރަކުޢަތްކުރައްވައިފިއެވެ

އަދި އެދެރަކުޢަތް ކުރިންކުރެއްވި . ދެން އަލުންވެސް ދެރަކުޢަތްކުރައްވައިފިއެވެ. ކުރެވެ
އެބަހީ  )3(."ފަހެ އެއީ ތޭރަރަކުޢަތެވެ. ދެން ވިތުރިކުރައްވައިފިއެވެ. ކުރެވެ ދެރަކުޢަތަށްވުރެ

  .ދަމުނަމާދުގެ ކުރިން އެކަލޭގެފާނުކުރައްވާ ކުރުކުރު ދެރަކުޢަތާއެކު ތޭރަރަކުޢަތެވެ
ރަމްޟާންމަހުގެ ޤިޔާމު ނުވަތަ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ އެބަޔާންވެ ދިޔައީ 

رسول اهللا صلّى اهللا عليه . "ވިދާޅުވިއެވެ  -  رمحه اهللا -ޝައިޚު އަލްބާނީ . އްވި ގޮތެވެތަރާވީޙުނަމާދުކުރެ
އެގާރަރަކުޢަތަށްވުރެ އިތުރުކުރައްވާފައިނުވުން ދަލީލުކުރަނީ އެއަށްވުރެ އިތުރުކުރުން ހުއްދަނޫން وسلّم 
ޞުތަކުން އެކަލޭގެފާނު ގެ ޢަމަލުފުޅުގެ ޞައްޙަނައްرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ . ކަމަށެވެ

ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކާއި، . އެގާރަރަކުޢަތަށްވުރެ އިތުރުނުކުރައްވާކަން ސާބިތުވެއްޖެއެވެ
ވަކި ޢަދަދަކަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އިސްތިސްޤާނަމާދާއި، ކޭތަނަމާދުފަދަ ނަމާދުތަކުގައި 

                                                             
 .رواه اجلماعة )1(

  .األلباينحباّن يف صحيحيهما وحسنه  رواه الطّرباين وابن خزمية وابن )2(

 .رواه مالك ومسلم وأبو داود )3(
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ގެ އަރިހުގައި އެކަލޭގެފާނު އެނަމާދުތަކުގައި އަދި ޢިލްމުވެރިން. ރަކުޢަތް ލާޒިމުކުރައްވާފައިވެއެވެ
 ،ވަކިޢަދަދަކަށް ރަކުޢަތް ލާޒިމުކުރައްވާފައިވާކަން އެއީ އެއަށްވުރެ އިތުރުކުރުން ހުއްދަވެގެންނުވާ

رسول އެނަމާދަކީވެސް ވަކިޢަދަދަކަށް . ތަރާވީޙުނަމާދުވެސް ހަމައެފަދައެވެ. ޤަބޫލުކުރަނިވި ދަލީލެކެވެ
އެހެންކަމުން އެނަމާދަށްވެސް . ރަކުޢަތް ލާޒިމުކުރައްވާފައިވާ ނަމާދެކެވެه وسلّم اهللا صلّى اهللا علي

އަދި ތަރާވީޙުނަމާދަކީ ނަމާދުކުރާމީހާ ހިތުހުރި ޢަދަދަކަށް . އިތުރުކުރުން ހުއްދައެއްނުވާނެއެވެ
! އެއްތައަދި ކި. ރަކުޢަތްކުރުމަށް މުޠުލަޤު ސުންނަތްނަމާދުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ނަމާދެއްނޫނެވެ

އަދި ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރެވުމާއެކު އެނަމާދަކީ ފަރުޟުނަމާދާ . އެއީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ
   )1(."ވައްތަރު ނަމާދެކެވެ

ރޭގަނޑުގެ ނަމާދުގައި ކިޔަވައި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ދަންނައެވެ
އެހެންނަމަވެސް އެންމެ . ނުވެއެވެވިދާޅުވިވަރަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ކިޔެވުމަށް ކުޅަދާނަވެގެން
އެއްކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެ އެސުންނަތާ  ،ކުޑަމިނުން އެކަލޭގެފާނު ރަކުޢަތްކުރެއްވި ޢަދަދާ އެއްގޮތްކުރުން

  .ޚިލާފުވުމަށްވުރެ އައުލާކަން ބޮޑެވެ
  
  

  ޟުޙާނަމާދު
  

ތްކަމާ އެނަމާދުގެ މާ. ޟުޙާނަމާދަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ވަރަށްމާތް ނަމާދެކެވެ
އޭގެތެރެއިން އަންނަނިވި . ބެހޭގޮތުން ވަރަށްގިނަ ނައްޞުތައް ވާރިދުވެގެންއައިސްފައިވެއެވެ

  . ނައްޞުތައް ހިމެނެއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޛައްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

سالَمى من  يصبِح علَى كُلِّ". ވެފުޅުކުރެއްވިއެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ
 ،وكُلُّ تكْبِرية صدقَةٌ ،وكُلُّ تهليلَة صدقَةٌ ،وكُلُّ تحميدة صدقَةٌ ،فَكُلُّ تسبِيحة صدقَةٌ ،أَحدكُم صدقَةٌ

 )2("زِئ من ذَلك ركْعتان يركَعهما من الضحىويج ،عنِ الْمنكَرِ صدقَةٌ يهون ،وأَمر بِالْمعروف صدقَةٌ
ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެ ކޮންމެ ހުޅެއްގެ މައްޗަށް ޞަދަޤާތެއްކުރުން ކޮންމެދުވަހަކު : "މާނައީ

އެބަހީ ދުވާލަކު ތިންސަތޭކަފަސްދޮޅަސް ޞަދަޤާތްކުރުން ކޮންމެމީހެއްގެ މައްޗަށް . (ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
                                                             

  .لأللباين" صالة التراويح" )1(

 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود )2(
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އަދި ކޮންމެ ތަޙުމީދަކީ . ފަހެ ކޮންމެ ތަސްބީޙައަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ.) ބުވެގެންވެއެވެވާޖި
އަދި . ޞަދަޤާތެކެވެ )1(އަދި ކޮންމެ ތަކުބީރަކީ. ޞަދަޤާތެކެވެ އަދި ކޮންމެ ތަހުލީލަކީ. ޞަދަޤާތެކެވެ

ކޮންމެ ނަހީއަކީ އަދި ނުބައިކަންތަކުންކުރެވޭ . ހެޔޮކަންތަކަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ އަމުރަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ
  ."ކަމަކުން ފުއްދައިދެއެވެޙާނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތް އެހުރިހާ އަދި އޭނާ ކުރާ ޟު. ޞަދަޤާތެކެވެ

. ރުއްސުންލެއްވި ނުޢައިމް ބުނު ހައްމާރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް
 تعاىل اهللا. އެވެފުޅުކުރެއްވިرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

: މާނައީ )2("يا ابن آدم الَ تعجِز عن أَربعِ ركَعات من أَولِ النهارِ أَكْفك آخره". ވަޙީކުރެއްވިއެވެ
. ދުވާލުގެ ކުރީކޮޅުގައި ހަތަރު ރަކުޢަތްކުރުމުން ތިބާ ނުކުޅެދިގެންނުވާށެވެ! އޭ އާދަމުގެ ދަރިޔާއެވެ"

  ."ތިބާއަށް ފުދިވޮޑިގަންނަވާނަމެވެهللا ފަހުކޮޅުގައި ތިމަން އޭރުން ދުވާލުގެ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް

އަހުރެންނަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަހުރެންގެ ލޮބުވެތި ރަޙުމްތްތެރިޔާ . ވިދާޅުވިއެވެ
އެއީ ކޮންމެމަހަކު ތިންރޯދަހިފުމަށާއި، ޟުޙާނަމާދުގެ . "އްވިއެވެތިންކަމަކަށް ވަޞިއްޔަތްކުރެ

  )3(."ދެރަކުޢަތްކުރުމަށާއި އަދި ނިދުމުގެ ކުރިން ވިތުރިކުރުމަށެވެ
ޟުޙާނަމާދުގެ ވަގުތަކީ އިރު ބޮންތިއަކަށް އެރީއްސުރެ އިރު  :ޟުޙާނަމާދުގެ ވަގުތު

ންވާ ވަގުތަކީ އިރުހުދުވެ އިރުގެ ހޫނުކަން ފަހެ މުސްތަޙައްބުވެގެ. މެދުޖެހިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު އަރުޤަމުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ފާޅުވާ ވަގުތެވެ

صالَةُ اَألوابِني حني ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ޅަޖަމަލުގެ ފައި ) އެބަހީ ޟުޙާނަމާދުވަނީ(ތައުބާވާމީހުންގެ ނަމާދުވަނީ : "މާނައީ )4("لُترمض الْفصا

  .އެބަހީ އިރުގެ ހޫނުކަން ފާޅުވާ ހިނދުގައެވެ." އަންދައިލާ ހިނދުގައެވެ
ޟުޙާނަމާދުގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ މަދުމިނީ  :ޟުޙާނަމާދުގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދު

އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި . ރަކުޢަތެވެއަދި ގިނަމިނީ ބާރަ. ދެރަކުޢަތެވެ
ފަހެ ދެރަކުޢަތާއި ހަތަރުރަކުޢަތް އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން . ގިނަމިނުގައި ޙައްދެއްނެތެވެ

هللا މާތް. އަދި ހަރަކުޢަތްވެސް އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވިކަމަށް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. ސާބިތުވެއެވެ
                                                             

اُهللا ތަކުބީރަކީ އަދި  .މެވެކިޔު ه إِالَّ اُهللاالَإِٰلތަހުލީލަކީ އަދި  .ކިޔުމެވެِهللا الْحمد ތަޙުމީދަކީ އަދި  .ކިޔުމެވެ سبحاَنَ اِهللاތަސްބީޙައަކީ  )1(
 رކިޔުމެވެأَكْب.  

  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن حباّن والطّرباين يف الكبري والبيهقي  )2(

 .رواه البخاري ومسلم )3(

 .رواه أمحد ومسلم )4(
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. ޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާ. ވެގެންވެއެވެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެ
 )1(."ޟުޙާނަމާދުގައި ހަރަކުޢަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން "
އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ . ސާބިތުވެގެންވެއެވެ ވެސްކުރެއްވިކަމަށް ދި އެކަލޭގެފާނު އަށްރަކުޢަތްއަ
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ލުފުޅުން އެންމެގިނައިން ސާބިތުވެގެންވާ މިންވަރަކީ މިއެވެޢަމަ

މައްކާ ފަތަޙަވީ ދުވަހު އަހުރެން . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އުއްމުހާނީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
އޭރު އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ . ގެ އަރިހަށް އައީމެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

ދެން . އަދި ފަރުދާއަކުން ނިވައިކުރައްވައިގެން ފާޠިމަތުގެފާނު ހުންނެވިއެވެ. ނެއިފުޅުފިއްލަވާށެވެނާ
. ކާކުތޯއެވެ؟ އަހުރެން ދެންނެވީމެވެ. އަހުރެން ސަލާމްގޮވައިލުމުން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

އް ގައިކޮޅަށް އޮޅުއްވައިގެން ދެން އެކަލޭގެފާނު އެކަމުން އަވަދިވެވަޑައިގެން ސާލުކޮޅެ. އުއްމުހާނީއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه ފަހެ ބާރަރަކުޢަތް ކުރުމަށް އަނަސްގެފާނު  )2(."އަށްރަކުޢަތް ކުރައްވައިފިއެވެ

އަދި ގިނަމިނުގައި އެއްވެސް . ރިވާކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅު ޟަޢީފުވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެوسلّم
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ންގެ ދަލީލަކީ މާތްޙައްދެއް ނުވާކަމަށް ބުނުއްވާ ބޭކަލު

ޟުޙާނަމާދުގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވާ ރިވާޔަތެވެ
  )3(."އިރާދަކުރެއްވި މިންވަރަކަށް އިތުރުކުރައްވައެވެهللا އަދި . ހަތަރުރަކުޢަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ

ބައެއް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަދި . މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ދެރަކުޢަތެވެ ފަހެ
  . އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް ވަޞިއްޔަތްކުރައްވާފައިވަނީވެސް ދެރަކުޢަތްކުރެއްވުމަށެވެ

  
  

  އިސްތިޚާރާނަމާދު
  

ފަހެ މީހަކު . ގެ ޙަޟްރަތުން ހެވަށް އެދުމެވެهللاއިސްތިޚާރާގެ މާނައަކީ 
ތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއްކުރުމަށް ގަސްތުކޮށް އަދި އެކަމަކީ އެއީ އޭނާއަށް ފައިދާހުރި ހުއްދަކަންތައް

ކަމެއްކަން ނުވަތަ ގެއްލުންހުރި ކަމެއްކަން ނޭނގި އެދެމެދުގައި ޝައްކު އުފެދިއްޖެނަމަ 
މިސާލަކަށް ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން އުޅޭ ހިނދު . އިސްތިޚާރާކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

                                                             
 . يف صحيح اجلامع وصححه األلباينرواه الترمذي يف الشمائل  )1(

 .أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجهرواه  )2(

 .رواه أمحد ومسلم )3(
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ކާވެނިކުރަން ގަސްތުކުރާ ހިނދު އިންނަން އުޅޭ ކުއްޖާ އިޚުތިޔާރުކުރުމަށްޓަކައި . ޚާރާކުރުމެވެއިސްތި
ފަހެ ކަނޑައެޅިގެން ހެޔޮކަމެއްކަން އެނގޭ ކަންތައްތަކަށް އިސްތިޚާރާކުރާކަށް . އިސްތިޚާރާކުރުމެވެ

هللا އަދި މާތް. މެވެރުކުމިސާލަކަށް މައިންބަފައިންނަށް އިޙުސާންތެރިވުމަށް އިސްތިޚާރާ. ނުޖެހޭނެއެވެ
މިސާލަކަށް ނަމާދުކުރުމަށް . ޖެހޭނެއެވެމެއަމުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށް އިސްތިޚާރާކުރާކަށް ނު

  . އިސްތިޚާރާކުރުމެވެ
ދެންފަހެ އިސްތިޚާރާކުރާގޮތަކީ ކުރިން ދެންނެވިފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ގަސްތުކުރާ 

ފަހެ އެދެރަކުޢަތް ނަމާދު ކުރާނީ ހަމަ . ނަމާދެއްކުރާނީއެވެ ހިނދު ފަރުޟުނަމާދު ފިޔަވައި ދެރަކުޢަތް
އަދި ސޫރަތުލްފާތިޙާއަށްފަހު އޭނާ ބޭނުން ކޮންމެ ސޫރަތެއް . އެހެންނަމާދުތައްވެސް ކުރާގޮތަށެވެ
. ދެން ދެރަކުޢަތްކޮށް އަވަދިވެގެން އަންނަނިވި ދުޢާކުރާހުށިކަމެވެ. ކިޔެވިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ފަހެ މާތް
އިން ހުރިހާ ފަދަ ންނަށް ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތް އުނގަންނައިދެއްވާއަހުރެމެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

ދެއްވާ ނގަންނައިން އުއިސްތިޚާރާކުރު) އެބަހީ ކުރިންދެންނެވިފަދަ ކަންތައްތަކުގައި(ކަމެއްގައި 
ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ކަމެއްކުރުމަށް . "އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ކަމުގައިވިއެވެ

ދެން މިފަދައިން . ގަސްތުކުރާ ހިނދު ފަރުޟުނަމާދު ފިޔަވައި ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއް ކުރާހުށިކަމެވެ
، مِيظعالْ كلضفَ نم كلُأَسأَو، كتردقُبِ كردقْتسأَو، كملْعبِ كريختسأَ ينِّإِ مهللَّاَ". ކިޔާހުށިކަމެވެ

 رما اَألٰهذَ نَّأَ ملَعت تنكُ نْإِ مهللَّاَ، بِويغالْ مالَّع تنأَو، ملَعأَ الَو، ملَعتو، ردقْأَ الَو ردقْت كنإِفَ
 ةُبقعاَو يشعاَمو ينِيد يف يل ريخ.) ނުވަތަ އެކަން ހިތަށްއަރުވާށެވެ. ންނާށެވެކުރަންއުޅޭ ކަމެއްގެ ނަންގަ(
ކުރަންއުޅޭ ކަމެއްގެ ( رما اَألٰهذَ نَّأَ ملَعت تنكُ نْإِو، هيف يل كرِباَ مثُ يل هرسِّيو يل هرداقْفَ يرِمأَ

 ينِّع هفْرِاصفَ يرِمأَ ةُبقعاَو يشعاَمو ينِيد يف يل رش .)ން ހިތަށްއަރުވާށެވެނުވަތަ އެކަ. ނަންގަންނާށެވެ
ونِفْرِاصي عنه اقْودر لالْ يخير حثُ نَكاَ ثُيأَ مرنِضبِ يއޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ": މާނައީ )1("ه

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاގެ ޢިލްމުފުޅުގެ ޒަރިއްޔާއިން އިބަهللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، އިބަ! ރަސްކަލާކޮ
ގެ ޙަޟްރަތުން هللاގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ޒަރިއްޔާއިން އިބަهللاއަދި އިބަ. ހެޔޮކަންތަކަށް އެދެމެވެ

ގެ މާތް ދަރުމަވަންތަކަމުން ދެއްވުމަށް هللاއަދި އިބަ. ކުޅަދާނަކަން ދެއްވުމަށް އެދިދަންނަވަމެވެ
އަދި މިއަޅާ . ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތައެވެ ހުރިހާهللا މަކަށަވަރުން އިބަހެ ހަފަ. އެދިދަންނަވަމެވެ

. އަދި މިއަޅާ ނުދަންނަމެވެ. ކަމެއް ދެނެވޮޑިގެންވަމުއެވެ ހުރިހާهللا އަދި އިބަ. ގެންވަމެވެނުކުޅެދި
އޭ . އީ ޣައިބުގައިވާ ހުރިހާކަމެއް މޮޅަށްދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެهللاއަދި އިބަ

                                                             
 .رواه اجلماعة إالّ مسلماً )1(
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މިއަޅާގެ ދީނާއި، މިއަޅާގެ ..... ހަމަކަށަވަރުން މިކަމަކީ! އްވި ރަސްކަލާކޮހައްދަވާބޮޑުކުރެ
هللا މިއަޅާގެ ކަންތަކުގެ ނަތީޖާގެގޮތުން މިއަޅާއަށް ހެޔޮކަމެއްކަމުގައި އިބަ، ދިރިއުޅުމާއި

އަދި އެކަންތައް ! ދެނެވޮޑިގެންވަނީނަމަ ފަހެ އެކަންތައް މިއަޅާއަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
އަދި ! ދެން އެކަމުގައި މިއަޅާއަށް ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ! ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވެ މިއަޅާއަށް

މިއަޅާގެ ދީނާއި، މިއަޅާގެ ދިރިއުޅުމާއި، މިއަޅާގެ ކަންތަކުގެ ..... ހަމަކަށަވަރުން މިކަމަކީ
ބައިން ދެނެވޮޑިގެންވަނީނަމަ ފަހެ މިއަޅާގެ ކިهللا ނަތީޖާގެގޮތުން މިއަޅާއަށް ނުބައިކަމެއްކަމުގައި އިބަ

އަދި ހެޔޮކަންތައް ! އަދި އެކަންތަކުން މިއަޅާ ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އެކަންތައް ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
އަދި އެކަމަށް . އެއީ ކޮންމެތަނެއްގައި ވީނަމަވެސް މެއެވެ! މިއަޅާއަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

   !"މިއަޅާ ރުއްސަވާނދޭވެ
. ވާނެއެވެމާދުތަކުންވެސް މިނަމާދު ޙާޞިލުފަހެ ފަރުޟުނަމާދު ފިޔަވައި ސުންނަތް ނަ

މިސާލަކަށް ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދުގެ ދެރަކުޢަތާއި، ޟުޙާނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތާއި، ވުޟޫކޮށްގެންކުރާ 
އެކަމަކު އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ ނަމާދުކުރުން މަނާވަގުތުތައް . ދެރަކުޢަތްފަދަ ސުންނަތް ނަމާދުތަކެވެ

ގެ ޙަޟުރަތުން އިސްތިޚާރާކޮށް هللاފަހެ . ކުރުމަށް ދެރަކުޢަތްކުރުމެވެނޫން ވަގުތެއްގައި އިސްތިޚާރާ
  .ޔާ ނާކާމިޔާބުވެގެން ނުދާނެއެވެއްއިރާދަކުރެއްވިهللا އަދި ހެޔޮލަފާމީހުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ކުރާކަމެއް 

  
  

  ތަސްބީޙަނަމާދު
  

 ޙަދީޘެއް ރިދުވެގެންއައިސްފައިވާ ހުރިހާތަސްބީޙަނަމާދާ ބެހޭގޮތުން ވާ. ދަންނައެވެ
އެހެންނަމަވެސް މިނަމާދު މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން . ޟަޢީފެވެ

ތަސްބީޙަނަމާދު މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ . "ވިދާޅުވިއެވެ  -  رمحه اهللا -އިމާމު ނަވަވީ . ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
އެހެނީ . ވޭނެއެވެޔަޤީންކަމާއެކު އެހެން ނުބުނެ. ކަމަށް ބުނެވުމާމެދު ފިކުރުކޮށްލަން ޖެހެއެވެ

އަދި އެނަމާދަކީ . ހަމަކަށަވަރުން އެނަމާދާ ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘް ޟަޢީފެވެ
އެހެންކަމުން ޞައްޙަ ޙަދީޘެއް ނެތި އެނަމާދު . އަޞްލުނަމާދުގެ ނިޒާމް ބަދަލުވެފައިވާ ނަމާދެކެވެ

އަދި އިމާމު  )1(."ސްފައި ނުމެވޭމެއެވެއަދި ޞައްޙަ ޙަދީޘެއް އައި. ނުކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ
އެނަމާދާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ގިނަޙަދީޘްތައް ޞައްޙައެއް . "ވިދާޅުވިއެވެ  - رمحه اهللا - ތިރުމިޛީ 

                                                             
 .اموع )1(
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ތަސްބީޙަނަމާދާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ޙަދީޘެއް ސާބިތުވެގެން . "އަދި ޢުޤައިލީ ވިދާޅުވިއެވެ." ނޫނެވެ
އާއި އަދިވެސް އެނޫން ޢިލްމުވެރިން  -  رمحه اهللا -ބުނުލްޢަރަބީ އަދި އަބޫބަކުރު . ނުވެއެވެ

ތަސްބީޙަނަމާދާ ބެހޭގޮތުން ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްވެސް އަދި ޙަސަން ޙަދީޘެއްވެސް . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
  - رمحه اهللا -އަދި ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނުތައިމިޔާ  )1(."ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

އިމާމު އަޙުމަދާއި އަދި މަޝްހޫރު ޞަޙާބީން ތަސްބީޙަނަމާދު މަކުރޫހަކަމަށް . "އިވެއެވެވިދާޅުވެފަ
ބުނު މުބާރަކު ފިޔަވައި هللا އަދި އެނަމާދު މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމަށް ޢަބްދު. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

 ކާއި، އިމާމުފަހެ އިމާމު އަބޫޙަނީފާއާއި، އިމާމު މާލި. އެއްވެސް އިމާމަކު ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ
   )2(."ޝާފިޢީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެނަމާދު މުސްތަޙައްބުކަމެއް ކަމުގައި ދެކިވަޑައިނުގަންނަވައެވެ

ތަސްބީޙަނަމާދާ . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  -  رمحه اهللا - އަދި ޝައިޚު އިބުނު ބާޒު 
އެއީ މައުޟޫޢު  އަދި އިބުނު ޖައުޒީވެސް. ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘަކީ މައުޟޫޢު ހަދީޘެކެވެ

  )3(."ޙަދީޘެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
މިބާބުގައި އައިސްފައިވާ . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  - رمحه اهللا -ފަހެ ޝައިޚު އަލްބާނީ 

ރިވާޔަތެއް ޖަމާކުރުމުން އެނަމާދާ ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘް  ހުރިހާ
ފަހެ ." ން އެއްފަހަރު އެނަމާދުކޮށްލުމަކު މައްސަލައެއް ނެތެވެއަދި އުމުރު. ޙަސަންދަރަޖައަށް ދެއެވެ

  .އެޙަދީޘް ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީއެވެ
. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

وسلّم  رسول اهللا صلّى اهللا عليهޢައްބާސް ބުނު ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބަށް . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
أَفْعلُ بِك عشر  أَالَ ،أَحبوك أَالَ ،أَمنحك أَالَ ،أُعطيك أَالَ ،يا عباس يا عماه". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
صغريه  ،عمدهخطَأَه و ،قَدميه وحديثَه ،لَك ذَنبك أَولَه وآخره إِذَا أَنت فَعلْت ذَلك غَفَر اُهللا ،خصالٍ
هكَبِريالَ ،وعو هرسهتالٍ ،نِيصخ رشع: ّلصابِ أَنْ تتةَ الْكحفَات ةكْعي كُلِّ رأُ فقْرت اتكَعر عبأَر ي
 إِٰله إِالَّ والَ ،ِهللاوالْحمد  ،نَ اِهللاسبحا :فَإِذَا فَرغْت من الْقراَءة في أَولِ ركْعة وأَنت قَائم قُلْت .وسورةً

ثُم ترفَع رأْسك من الركُوعِ  ،ثُم تركَع فَتقُولُها وأَنت راكع عشرا ،خمس عشرةَ مرةً ،أَكْبر واُهللا ،اُهللا
ثُم ترفَع رأْسك من السجود فَتقُولُها  ،ت ساجِد عشراثُم تهوِي ساجِدا فَتقُولُها وأَن ،فَتقُولُها عشرا

فَذَلك خمس وسبعونَ في كُلِّ  .ثُم ترفَع رأْسك فَتقُولُها عشرا ،ثُم تسجد فَتقُولُها عشرا ،عشرا

                                                             
 .اموع )1(

 .لشيخ اإلسالم ابن تيمية "الكربى الفتاوى" )2(

 .ابن باز فتاوىجمموع  )3(
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ةكْعر، اتكَععِ ربي أَرف كلُ ذَلفْعلْإِ .تةً فَافْعرمٍ موي كُلِّ يا فهلِّيصأَنْ ت تطَعتلْ  ،نْ اسفْعت فَإِنْ لَم
فَإِنْ لَم تفْعلْ  ،فَإِنْ لَم تفْعلْ فَفي كُلِّ سنة مرةً ،فَإِنْ لَم تفْعلْ فَفي كُلِّ شهرٍ مرةً ،فَفي كُلِّ جمعة مرةً

م رِكمي عةًفَفމާތްވެގެންވާ ދިހަ ސިފައެއް ! އޭ ބޮޑުބޭބޭފުޅާއެވެ! އޭ ޢައްބާހެވެ: "މާނައީ )1("ر
ނުވަތަ ދިހަ ކަމެއް ކަލޭގެފާނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ޙާޞިލުކޮށްދެއްވަންހެއްޔެވެ؟ އެއީ އެކަމެއް 

 އެއީ. ވެކަމެކެފުއްސަވައިދެއްވާނެهللا ކަލޭގެފާނު ކުރައްވައިފިނަމަ ކަލޭގެފާނުގެ ފާފަތައް 
އަލަށް ކުރެވޭ ފާފައާއި އިސްވެ ކުރެވިފައިވާ . އެންމެފުރަތަމަ ފާފައާއި އެންމެފަހުގެ ފާފައެވެ

. ކުދި ފާފައާއި ބޮޑެތި ފާފައެވެ. އޮޅިގެން ކުރެވުނު ފާފައާއި ގަސްތުގައި ކުރިފާފައެވެ. ފާފައެވެ
އެއީ ކަލޭގެފާނު . ވެމާތްވެގެންވާ ދިހަ ކަމެކެ. ސިއްރުން ކުރި ފާފައާއި ފާޅުގައި ކުރި ފާފައެވެ

ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާއާއި ސޫރަތެއް ކިޔަވައި . ހަތަރުރަކުޢަތް ކުރެއްވުމެވެ
 ،سبحانَ اِهللاފަހެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ކިޔަވައިވިދާޅުވުމަށްފަހު ކޮޅަށްހުންނަވާ ޙާލު . ވިދާޅުވާށެވެ

 دمالْحوالَ ،ِهللاإِالَّ و اُهللا ،اُهللا إِٰلهو رދެން ރުކޫޢަށް . މިކަލިމަތައް ފަނަރަފަހަރު ވިދާޅުވާށެވެ أَكْب
ދެން . ފަހެ ރުކޫޢުގައި އޮންނަވާ ޙާލު އެކަލިމަތައް ދިހަފަހަރު ވިދާޅުވާށެވެ. ވަޑައިގަންނަވާށެވެ

ދެން . އެކަލިމަތައް ދިހަފަހަރު ވިދާޅުވާށެވެ) އިޢުތިދާލުގައިހުންނަވައި(ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގެން 
އި އޮންނަވާ ޙާލު އެކަލިމަތައް ދިހަފަހަރު ސަޖިދާގަފަހެ . ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ

އެކަލިމަތައް ) ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި އިންނަވައި(ދެން ސަޖިދައިން ތެދުވެވަޑައިގެން . ވިދާޅުވާށެވެ
އި އޮންނަވާ ޙާލު ޖިދާގަސަފަހެ . ދެން ދެވަނަސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ދިހަފަހަރު ވިދާޅުވާށެވެ

ދެން ސަޖިދައިން ތެދުވެވަޑައިގެން އެކަލިމަތައް ދިހަފަހަރު . އެކަލިމަތައް ދިހަފަހަރު ވިދާޅުވާށެވެ
ހަތަރު ރަކުޢަތުގައިމެ އެގޮތަށް . ވެޢަތެއްގައި ހަތްދިހަފަސްފަހަރެއޭރުންވާނީ ކޮންމެ ރަކު. ވިދާޅުވާށެވެ

މިނަމާދުކުރުމަށް ކަލޭގެފާނަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ ކޮންމެ  ކޮންމެ ދުވަހަކު. ކަންތައްކުރައްވާށެވެ
. ފަހެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ނުކުރައްވައިފިނަމަ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކުރައްވާށެވެ. ދުވަހަކު ކުރައްވާށެވެ

ފަހެ މަހަކު . ފަހެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ނުކުރައްވައިފިނަމަ މަހަކު އެއްފަހަރު ކުރައްވާށެވެ
ފަހެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު . ރު ނުކުރައްވައިފިނަމަ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރައްވާށެވެއެއްފަހަ

  ."ނުކުރައްވައިފިނަމަ އުމުރުން އެއްފަހަރު ކުރައްވާށެވެ
  
  
  

                                                             
 . لباين صحيح لغريه، وقال ابن اجلوزي وابن باز حديث موضوعرواه أبو داود وابن ماجه وابن خزمية والطّرباين، وقال األ )1(
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  ޙާޖަތްނަމާދު

  
މިނަމަކީ . ފަހެ މިނަމުގައި އެއްވެސް ނަމާދެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކަށް ބައްލަވައި އެބޭކަލުން ޢިލްމުވެރިން މިމާނާގައި 
ގެ ޙަޟްރަތަށް ކަމަކަށް އެދި هللاފަހެ މާތް. ޙާޖަތުގެ މާނައަކީ ބޭނުމެވެ. ދެއްވާފައިވާ ނަމެކެވެ

އެގޮތުން . ދެންނެވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ކޮންމެ ދެރަކުޢަތަކަށް ޙާޖަތްނަމާދޭ ކިޔޭނެއެވެ
އަދި ތައުބާވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ދެރަކުޢަތް ނަމާދަކީވެސް . ސް ޙާޖަތްނަމާދެކެވެއިސްތިޚާރާނަމާދަކީވެ

  . ޙާޖަތްނަމާދެކެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި ޢުޘްމާނު ބުނު ޙަނީފުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

ހަށް ގެ އަރިرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެއްދުވަހަކު ލޯފަންމީހަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
އަހުރެންނަށް هللا އަހުރެންގެ ލޮލުގެ ފެނުން ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . އައިސް ދަންނަވައިފިއެވެ

ހަމަ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ދެއްވުމަށް ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ
ގެ ލޮލުގެ ފެނުން އަހުރެން! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . އޭނާ ދެންނެވިއެވެ )1("ދުޢާކޮށްދެއްވަންވީތޯއެވެ؟

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ދިއުމުގެ ސަބަބުން އަހުރެންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫވެއެވެ
ދެން ދެރަކުޢަތް ކޮށްފައި . ގޮސް ވުޟޫކުރާށެވެ. ފަހެ ދާށެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

 ياَ ،ةمحالر يِّبِن ملَّسو هيلَع ى اُهللالَّص دمحم ييِّبِنبِ كيلَإِ هجوتأَو كلُأَسي أَنِّإِ مهللَّاَ"." މިދުޢާކުރާށެވެ
محمي أَنِّإِ ،دتوجلَإِ هي بِبِّى رنْأَ ك كْيشف لي عن برِصللَّاَ ،يهم شّفعه في وشّفنِعي ف2("يِسفْي ن( 

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ: "މާނައީ
ގެ هللاރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާއާއެކު އިބަ ،مى اهللا عليه وسلّد صلّحممއަދި މިއަޅާގެ ނަބިއްޔާ . އެދެމެވެ

ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެން ކަލޭގެފާނާއެކު އަހުރެންގެ ! އޭ މުޙައްމަދެވެ. ޙަޟްރަތަށް ކުރިމަތިލަމެވެ
އެއީ އަހުރެންނަށް އަހުރެންގެ ފެނުން އެކަލާނގެ . ށް ކުރިމަތިލަމެވެވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަ

މިއަޅާގެ ޙައްޤުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. ރައްދުކޮށްދެއްވުމަށެވެ

                                                             

 .ސުވަރުގެ ދެއްވާނެތީއެވެهللا މިފަދައިން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވީ ލޯފަންމީހާ އެކަމަށް ކެތްކޮށްފިނަމަ އޭނާއަށް  )1(

صحيح على شرط  يف صحيحه واحلاكم وقال والنسائي واللفظ له وابن ماجه وابن خزمية، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب )2(
  .وصححه األلباين البخاري ومسلم



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

162 
 

އަދި މިއަޅާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް މިއަޅާގެ ޝަފާޢަތްވެސް ! ޝަފާޢަތް ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ
  !"ވާނދޭވެޤަބޫލުކުރައް

  
  

  ތައުބާނަމާދު
  

މިއީވެސް . ފަހެ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ތައުބާނަމާދަކީވެސް ޙާޖަތްނަމާދެކެވެ
. ތައުބާއާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކަށް ބައްލަވައި ޢިލްމުވެރިން ދެއްވާފައިވާ ނަމެކެވެ

މިނަމާދާ ނުލައިވެސް . ކީ ޝަރުޠެއްނޫނެވެތައުބާވުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ނަމާދެއްކުރުމަ. ދަންނައެވެ
އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އަޅާއަށް . ފަހެ މިނަމާދަކީ ތައުބާވުމަށް ޒަރިއްޔާއެކެވެ. ތައުބާވެވޭނެއެވެ

ފާފައެއްކުރެވޭ ހިނދު ހެޔޮކަމަކަށް އަވަސްވެގަނެ ތައުބާގެ ކުރިއަށް ހެޔޮކަމެއް އިސްކުރުން 
އަދި އެއީ . ޔޮއުއްމީދުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެގެ ޙަޟްރަތަށްކުރެވޭ ހެهللاހިމެނިގެންވަނީ 

  . މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ފަހެ މާތް
ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

غَفَر  إِالَّ من عبد يذْنِب ذَنبا فَيحِسن الطُّهور ثُم يقُوم فَيصلِّي ركْعتينِ ثُم يستغفر اَهللاما ". އަޑުއެހީމެވެ
=  <     ?  @  F  E  D  C  B  A    ]  :يةَآلثُم قَرأَ هذه ا "لَه اُهللا

  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  H  G!     V  U 
  d  c  b  a`   _ ^  ]  \  [  Z  Y  X   WZ)1(  ) آل

އެއްވެސް އަޅަކަށް ފާފައެއްކުރެވުމުން ފަހެ ރަނގަޅަށް ވުޟޫކޮށް : "މާނައީ ) ١٣٦ - ١٣٥: عمران
هللا ގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމަށްއެދި ދަންނަވައިފިނަމަ هللاދެން ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްކޮށް ދެން 

. ދެން އެކަލޭގެފާނު މިއާޔަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ." ވާނެއެވެއޭނާއަށް ފާފަފުއްސަވައިދެއް
އެއުރެންނަށް ނުބައިކަމެއްކުރެވޭ ހިނދު ނުވަތަ އެއުރެންގެ ) ތަޤުވާވެރިންނަކީ(އެއުރެންނަކީ "

ހަނދުމަކޮށް އެއުރެންގެ ފާފަތައް هللا އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް އަނިޔާވެރިވެވޭ ހިނދު 
ފިޔަވައި ފާފަތައް ފުއްސަވައިދޭނެ އެހެންފަރާތެއް هللا އަދި . ންނެވެފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދޭމީހު
                                                             

 .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه  )1(
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އަދި އެއުރެންނަށް އެނގޭ ޙާލު އެއުރެންނަށް ކުރެވުނު ފާފައިގެ މަތީ އެއުރެން . ނުވެއެވެ
އެއުރެންނަކީ އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމާއި އެތަނެއްގެ . ދެމިނުތިބެތެވެ
. އެތާނގައި އެބައިމީހުން ދެމިތިބޭނެތެވެ. އް ދެމިގެންވާ ސުވަރުގެތައްވާ މީހުންނެވެދަށުން އާރުތަ

  !" އަދި ޢަމަލުކުރާ މީހުންގެ އަޖުރު ކިހައި ރަނގަޅުވެގެންވޭހެއްޔެވެ
  
  

  ކޭތަނަމާދު
  

ފަހެ މިއީ ފިރިހެނުންނަށާއި އަންހެނުންނަށް . އެބަހީ އިރުކޭތައާއި ހަނދުކޭތަނަމާދެވެ
އެކަމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ޚިލާފެއް . ދަވެގެންވާ ނަމާދެކެވެސުންނަތްކަން ގަ

އަދި . އަދި މިނަމާދަކީ ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރެވޭ ނަމާދެކެވެ. އުފެދިފައެއް ނުވެއެވެ
އަދި . އެކަހެރިކޮށް އަދާކުރުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް އެއީއެވެ

ޒުގެ ދެމާނައެއް ޢިލްމުވެރިން މިލަފު "الصالَةُ جاَمعةٌ". ދަށް އަޑުހަރުކޮށް ގޮވައިލެވޭނެއެވެމިނަމާ
އެބަހީ ނަމާދަށް ." މިއީ މީސްތަކުން ޖަމާކުރާނަމާދެކެވެ"އެއްމާނައަކީ . ކުރައްވާފައިވެއެވެ

އެބަހީ ." ނަމާދެކެވެމިއީ ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރެވޭ "އަނެއްމާނައަކީ . މީސްތަކުން ޖަމާވާހުށިކަމެވެ
هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. އެކަހެރިކޮށް ނުކޮށް ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމަށް ޙާޟިރުވާހުށިކަމެވެ

   رسول اهللا صلّى اهللا عليه . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
  )1(."މިފަދައިން ގޮވައިލެވުނެވެ "ةُ جاَمعةٌالصالَ"ގެ ޒަމާނުގައި އިރުކޭތަހިފި ހިނދު وسلّم 

. އަދި ޤުރުއާން ދިގުކޮށް ކިޔެވޭ ނަމާދެކެވެ. ފަހެ މިނަމާދަކީ ދެރަކުޢަތް ނަމާދެކެވެ
ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި ދެރުކޫޢު ނުވަތަ ތިންރުކޫޢު ނުވަތަ ހަތަރުރުކޫޢު ނުވަތަ ފަސްރުކޫޢު ހިމެނޭ 

އަދި . ޅުވެފައިވަނީ ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި ދެރުކޫޢުކުރުމަށެވެޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން ވިދާ. ނަމާދެކެވެ
މިކަމާބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ބައެއް . މަޝްހޫރުވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް އެއީއެވެ
  .ނައްޞުތައް ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީއެވެ

އެކަމަނާ . ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ފަހެ މާތް
ފަހެ . ގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި އެއްފަހަރަކު އިރުކޭތަހިފައިފިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ވިދާޅުވިއެވެ

އޭ ވިދާޅުވެ  اُهللا أَكْبرއަދި ހުއްޓިވަޑައިގެން . އެކަލޭގެފާނު މިސްކިތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ
                                                             

 .والبخاري ومسلم رواه أمحد )1(
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ފަހެ . ނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ސަފުހަދައިފިއެވެދެން މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާ. ހަށަންބަންނަވައިފިއެވެ
އޭ ވިދާޅުވެ ރުކޫޢަށް  اُهللا أَكْبرދެން . އެކަލޭގެފާނު ވަރަށްދިގުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ

އެކަމަކު ޤިޔާމުކުރެއްވި ވަރަށްވުރެ . އަދި ވަރަށްދިގުކޮށް ރުކޫޢުކުރައްވައިފިއެވެ. ވަޑައިގެންފިއެވެ
އޭ ވިދާޅުވެ  ربناَ ولَك الْحمد ،سمع اُهللا لمن حمدهދެން ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގެން . ކުރުކޮށެވެ

އެކަމަކު ފުރަތަމަ ކިޔަވައި ވިދާޅުވި . އަލުންވެސް ވަރަށްދިގުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ
ން ރުކޫޢުކުރެއްވި ވަރަށްވުރެ ކުރުކޮށް އޭ ވިދާޅުވެ ކުރި اُهللا أَكْبرދެން . ވަރަށްވުރެ ކުރުކޮށެވެ
އޭ  ربناَ ولَك الْحمد ،سمع اُهللا لمن حمدهދެން ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގެން . ރުކޫޢުކުރައްވައިފިއެވެ

ދެން ދެވަނަރަކުޢަތުގައިވެސް ހަމައެގޮތަށް . ވިދާޅުވެ ދެން ސަޖިދަކުރައްވައިފިއެވެ
އެބަހީ . (އެއީ ހަތަރުރުކޫޢާއި ހަތަރުސަޖިދަ ފުރިހަމަކޮށްފުމަށް ދާންދެނެވެ .ކަންތައްކުރައްވައިފިއެވެ

އަދި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ނިންމަވައި .) ދެރަކުޢަތުގައި ހަތަރުރުކޫޢުކުރެއްވި ވާހަކައެވެ
ދެން ތެދުވެވަޑައިގެން މީސްތަކުންނަށް ޚުޠުބާ . ނިކުމެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ކޭތަފިލައިފިއެވެ

. ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އާ އެކަށީގެންވާގޮތަށް އެކަލާނގެއަށް ސަނާވިދާޅުވެ هللاފަހެ . ފިއެވެދެއްވައި
"الْقَمو سماِهللاإِنَّ الش اتآي نم انتآي ر هاتيحالَ لو دأَح تومل ِسفَانخوا  ،الَ يعا فَافْزوهمتأَيفَإِذَا ر

الَةلصގެ ނިޝާންތަކުގެ ތެރެއިންވާ ދެނިޝާނެވެهللا ކަށަވަރުން އިރާއި ހަނދަކީހަމަ: "މާނައީ )1("ل .
. އެދޭތި ކޭތައެއްނުހިފާނެއެވެ )2(މީހަކު މަރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މީހަކު ދިރިހުރުމުގެ ސަބަބުން

  ." ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކޭތަހިފާތަން ފެންނަ ހިނދު ފަހެ ނަމާދަށް އަވަސްވެގަންނަހުށިކަމެވެ
. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ދި މާތްއަ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ . އިރުކޭތަ ހިފައިފިއެވެ. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ގާތްގަނޑަކަށް . އަދި ވަރަށްދިގުކޮށް ޤިޔާމުކުރައްވައިފިއެވެ. ނަމާދުކުރައްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ

ދެން ރުކޫޢުން . ދެން ވަރަށްދިގުކޮށް ރުކޫޢުކުރައްވައިފިއެވެ. ޤަރާސޫރަތުގެ މިންވަރަށެވެބަ
ދެން . އެކަމަކު ފުރަތަމަ ޤިޔާމަށްވުރެ ކުރެވެ. ތެދުވެވަޑައިގެން އަލުންވެސް ޤިޔާމުކުރައްވައިފިއެވެ

. ސަޖިދަކުރައްވައިފިއެވެ ދެން. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ރުކޫޢަށްވުރެ ކުރެވެ. އަލުން ރުކޫޢުކުރައްވައިފިއެވެ
އެކަމަކު ފުރަތަމަ . ދެން ދެވަނަރަކުޢަތަށް ތެދުވެވަޑައިގެން ވަރަށްދިގުކޮށް ޤިޔާމުކުރައްވައިފިއެވެ

ދެން . އެކަމަކު ފުރަތަމަ ރުކޫޢަށްވުރެ ކުރެވެ. ދެން ރުކޫޢުކުރައްވައިފިއެވެ. ޤިޔާމަށްވުރެ ކުރެވެ
                                                             

  .والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه رواه أمحد )1(

އެހެންކަމުން . އިރުކޭތަހިފީ އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން އިބްރާހީމް ނިޔާވި ދުވަހުއެވެ ޒަމާނުގައި ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )2(
އެހެންވެ އެފަދައިން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވީ . މީސްތަކުން ހީކުރީ ކޭތަހިފުން ގުޅިފައި އެވަނީ މީހަކު މަރުވުމާއެވެ

  .އެވެއެބައިމީހުންގެ އެވަހުމު ދުރުކުރެއްވުމަށްޓަކަ
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އެކަމަކު ފުރަތަމަ ޤިޔާމަށްވުރެ . މުކުރައްވައިފިއެވެރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގެން އަލުންވެސް ޤިޔާ
ދެން . އެކަމަކު ފުރަތަމަ ރުކޫޢަށްވުރެ ކުރެވެ. ދެން އަލުން ރުކޫޢުކުރައްވައިފިއެވެ. ކުރެވެ

ދެން . އޭރު ކޭތަފިލައިފިއެވެ. ދެން ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ. ސަޖިދަކުރައްވައިފިއެވެ
، الَ يخِسفَان لموت أَحد والَ لحياته، الْقَمر آيتان من آيات اِهللاإِنَّ الشمس و" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

ގެ ނިޝާންތަކުގެ هللا ހަމަކަށަވަރުން އިރާއި ހަނދަކީ: "މާނައީ )1("اَهللا فَإِذَا رأَيتم ذَلك فَاذْكُروا
ދިރިހުރުމުގެ ސަބަބުން އެދޭތި  މީހަކު މަރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މީހަކު. ތެރެއިންވާ ދެނިޝާނެވެ
އަށް هللاފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކޭތަހިފާތަން ފެންނަ ހިނދު ފަހެ . ކޭތައެއްނުހިފާނެއެވެ
  .)"ކޭތަނަމާދުކުރާށެވެ. (ޒިކުރުކުރާހުށިކަމެވެ

މިދެޙަދީޘަކީ މިބާބުގައި . "ވިދާޅުވިއެވެ  -  رمحه اهللا - އިބުނު ޢަބްދުލްބައްރު 
އެބަހީ ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި ދެރުކޫޢުކޮށް ." ޞައްޙަ ދެޙަދީޘެވެ ބަޔާންވެގެންވާ އެންމެ

. މިނަމާދަކީވެސް ހަމަ އެހެންނަމާދުތައްފަދައިން އަދާކުރެވޭނަމާދެކެވެ. ދަންނައެވެ. މިނަމާދުކުރުމެވެ
ހަމަ އެހެންނަމާދުތަކަށް ފަރުޟުވެގެންވާ ކަންތައްތަކާއި ސުންނަތްވެގެންވާ ކަންތައްތައް 

ހަމައެކަނި ފަރަގަކީ ކޮންމެރަކުޢަތެއްގައި ރުކޫޢު . ސް ފަރުޟުވެ ސުންނަތްވެގެންވެއެވެމިނަމާދަށްވެ
  .ދެން މިބަޔާންކުރަނީ ދެރުކޫޢަށްވުރެ ގިނަރުކޫޢު ބަޔާންވެގެންވާ ނައްޞުތަކެވެ. ތަކުރާރުވުމެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
ފަހެ އެކަލޭގެފާނު . ގެ ޒަމާނުގައި އިރުކޭތަހިފައިފިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެވެވިދާޅުވި

ހަތަރު ސަޖިދައިގެ މުރާދަކީ  )2(."އެވެހަތަރުސަޖިދައިން ހަރުކޫޢުކުރައްވައި ނަމާދުކުރެއްވި
  . ރުކޫޢުއެވެކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި ތިން. އެބަހީ ދެރަކުޢަތުގައި ހަރުކޫޢުއެވެ. ދެރަކުޢަތެވެ

. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
އި އަށްރުކޫޢުކުރައްވައި ސަޖިދާގައިރުކޭތަހިފި ހިނދު ހަތަރު. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

  . ތަރުރުކޫޢުއެވެކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި ހަ. އެބަހީ ދެރަކުޢަތުގައި އަށްރުކޫޢުއެވެ )3(."ވެނަމާދުކުރެއްވިއެ
އެކަމަކު ބައެއް ޢިލްމުވެރިން މިދެޙަދީޘް . ފަހެ މިދެޙަދީޘް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

ފުރަތަމަ ޙަދީޘާ   -  اهللا رمحه - އިމާމު ޝާފިޢީ . ޞައްޙަކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ
   .ކަމަށެވެ ވަނީ އެއީ ކުށެއްވިދާޅުވެފައި) ބެހޭގޮތުންހަރުކޫޢު ބަޔާންވެގެންވާ ޙަދީޘާ އެބަހީ(ބެހޭގޮތުން 

                                                             
 .والبخاري ومسلم والنسائي رواه أمحد )1(

  .رواه أمحد ومسلم وأبو داود )2(

 .رواه أمحد ومسلم والنسائي )3(
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އަދި ދެވަނަ  .އެކަމަކު އެޙަދީޘް ރިވާކުރައްވާފައިވަނީ އިމާމު މުސްލިމު އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައެވެ
. ޞައްޙަވެގެން ނުވާކަމަށް އިބުނު ޙިއްބާން އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެޙަދީޘް 

  . އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެކެވެ އެކަމަކު އެޙަދީޘަކީވެސް އިމާމު މުސްލިމު
. ރުއްސުންލެއްވި އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

އަދި . ގެ ޒަމާނުގައި އިރުކޭތަހިފައިފިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ފަހެ ދިގުސޫރަތެއް . އެބައިމީހުންނާގެން ކޭތަނަމާދުކުރައްވައިފިއެވެ ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު

ދެން . އަދި ދެސަޖިދަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ފަސްރުކޫޢުކުރެއްވިއެވެ. ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ
އަދި ފަސް . ފަހެ ދިގުސޫރަތެއް ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ. ދެވަނަރަކުޢަތަށް ތެދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ

ދެން ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައްވައިގެން އިންނެވި . އަދި ދެސަޖިދަކުރެއްވިއެވެ. އެވެރުކޫޢުކުރެއްވި
ފަހެ ޝައިޚު އަލްބާނީ  )1(."ގޮތަށް އިށީނދެ އިންނަވައި ކޭތަފިލައިފުމަށް ދާންދެން ދުޢާކުރެއްވިއެވެ

  . މިޙަދީޘް ޟަޢީފުކުރައްވާފައިވެއެވެ  -  رمحه اهللا -
  .ކުރާނީ ހަމަ އިރުކޭތަނަމާދުކުރާ ގޮތަށެވެ ހަނދުކޭތަނަމާދުވެސް. ދަންނައެވެ

އިސްވެދިޔަ . ފަހެ ކޭތަނަމާދުގެ ވަގުތަކީ ކޭތަހިފީއްސުރެ ކޭތަފިލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ
  .ޙަދީޘްތަކުން އެކަން އެވަނީ ބަޔާންވާށެވެ

ފަހެ ކޭތަހިފަން ފަށާހިނދު ކޭތަނަމާދަށް ދަމުން ތަކުބީރުކިޔުމާއި، ޒިކުރުކުރުމާއި، 
هللا މާތް. ޞަދަޤާތްކުރުމާއި، އިސްތިޣުފާރުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ، އިދުޢާކުރުމާ

 ހަމަކަށަވަރުން. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
وإِنهما الَ  ،آيات اِهللا إِنَّ الشمس والْقَمر من" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 

هاتيحالَ لو دأَح تومل ِسفَانخنوا اَهللا ،يعادوا ورا فَكَبموهمتأَيقُوا فَإِذَا ردصتلُّوا وصމާނައީ  )2("و :
މުގެ މީހަކު މަރުވު. ގެ ނިޝާންތަކުގެ ތެރެއިންވާ ދެނިޝާނެވެهللا ހަމަކަށަވަރުން އިރާއި ހަނދަކީ"

ފަހެ . ސަބަބުން ނުވަތަ މީހަކު ދިރިހުރުމުގެ ސަބަބުން އެދޭތި ކޭތައެއްނުހިފާނެއެވެ
އަދި . ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެދޭތި ކޭތަހިފާތަން ފެންނަ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ތަކުބީރުކިޔާށެވެ

  ."އަދި ޞަދަޤާތްކުރާށެވެ. އަދި ނަމާދުކުރާށެވެ. އަށް ދުޢާކުރާށެވެهللا
އެކަލޭގެފާނު . އްސުންލެއްވި އަބޫމޫސާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުهللا އަދި މާތް

الَ  آليات الَّتى يرسلُ اُهللاهذه ا"  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ

                                                             
  .رواه أمحد وأبو داود )1(

 .والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رواه أمحد )2(
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ده، فَإِذَا رأَيتم شيئًا من ذَلك فَافْزعوا إِلَى بِه عبا تكُونُ لموت أَحد والَ لحياته، ولَكن يخوف اُهللا
فَارِهغتاسو هائعدو كْرِهފޮނުއްވާ هللا ) އިރުކޭތައާއި ހަނދުކޭތައަކީ(މިއީ : "މާނައީ )1("ذ

މީހަކު މަރުވުމުގެ ސަބަބުން އަދި މީހަކު ދިރިހުރުމުގެ ސަބަބުން ވާކަންތައްތަކެއް . ނިޝާންތަކެކެވެ
ފަހެ . އެކަލާނގެ އަޅުތަކުން ބިރުވެތިކުރައްވަނީއެވެهللا އެކަމުގެ ޒަރިއްޔާއިން ! އަދިކިއެއްތަ. ވެނޫނެ

އެއިން ކަމެއް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފެންނަ ހިނދު އެކަލާނގެއަށް ޒިކުރުކުރުމަށާއި، އެކަލާނގެއަށް 
  ."ށެވެއިސްތިޣުފާރުކުރުމަށް އަވަސްވެގަންނާ ޙަޟްރަތަށް ދުޢާކުރުމަށާއި، އެކަލާނގެ

  
  

  އިސްތިސްޤާނަމާދު
  

މިތާނގައި . އިސްތިސްޤާގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ ބުއިމަށްޓަކައި ފެނަށް އެދުމެވެ
އިސްތިސްޤާގެ މާނައަކީ ވާރޭނުވެހޭތާ ގިނަދުވަސްވެ އިންސާނުންނަށާއި، ނަޢަމްސޫފިތަކަށާއި، 

ޟްރަތުން ވާރޭ ގެ ޙަهللاދަނޑުބިންތަކަށް އެކަމުގެ އަސަރުކުރާ ހިނދު ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްކޮށް 
  .އަދި މިއީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. ވެއްސުމަށް އެދުމެވެ

ފަހެ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އިސްތިސްޤާނަމާދަކީ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ 
އިމާމު . އަދި ބަޔާންވެދިޔަ ޙާލަތުގައި ކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ. ނަމާދެކެވެ

އިސްތިސްޤާއަކީ ހަމައެކަނި . ދާޅުވާ ގޮތުގައި އިސްތިސްޤާއަކަށް ނަމާދެއް ނުވެއެވެއަބޫޙަނީފާ ވި
  .ވާރޭފެނަށްއެދި ދުޢާކުރުމެވެ
އިސްތިސްޤާއަށް ދެރަކުޢަތް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ދަންނައެވެ

އެކަލޭގެފާނު އެޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި . ނަމާދެއްކުރެއްވިކަން ޞައްޙަ އެތައްޙަދީޘަކުން ސާބިތުވެއެވެ
އޭގެތެރެއިން ބައެއް ޙަދީޘް ތިރީގައި . އެނަމާދުކުރެއްވި ގޮތާއި ދުޢާކުރެއްވިގޮތް ބަޔާންވެގެންވެއެވެ

  .ބަޔާންކުރަމެވެ
. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

އަށް هللاބާ ހެދުންކޮޅެއްގައި،  ތަވާޟުޢުވެރިކަމާއެކު، އާދައިގެ. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ނިކަމެތިކަން ފާޅުކުރައްވާޙާލު އަދި އެކަލާނގެއަށް އާދޭސްދަންނަވާޙާލު 

އަދި . ފަހެ ޢީދުނަމާދު ކުރައްވާގޮތަށް ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްކުރެއްވިއެވެ. ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ
                                                             

 .رواه البخاري ومسلم والنسائي )1(
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ފަހެ މިޙަދީޘުން ދަލީލުކުރާ ގޮތުގައި  )1(."ނުކިޔުއްވައެވެތިޔަބއިމީހުން ތިޔަކިޔާގޮތަށް ޚުޠުބާއެއް 
އެބަހީ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ހަތްތަކުބީރު . އިސްތިސްޤާނަމާދުކުރާނީ ހަމަ ޢީދުނަމާދުކުރާ ގޮތަށެވެ
ސަޢީދު ބުނު މުސައްޔިބާއި، ޢުމަރުބުނު .  އަދި ދެވަނަރަކުޢަތުގައި ފަސްތަކުބީރުކިޔައިގެންނެވެ

 -اهللا مرمحه-އިމާމު ޝާފިޢީއާއި، މުޙައްމަދު ބުނު ޖަރީރު އައްޠަބަރީ ، ޢަބްދުލްޢަޒީޒާއި
މިނަމާދާ ޢީދުނަމާދާ ދެމެދު . އަދި ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް މިއެވެ. ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިގޮތަށެވެ

ހުރިފަރަޤަކީ އާދައިގެ ބާހެދުމަކު މިނަމާދަށް ނިކުތުމާއި މިނަމާދުގެ ޚުޠުބާއަށް ފަހު ރިދާ 
ފަހެ މިޙަދީޘްފުޅުގައި ޚުޠުބާ ނަފީކޮށްފައި އެވަނީ މީސްތަކުން ޚުޠުބާ ކިޔައިއުޅޭ . ރައިލުމެވެއަނބު
. ޚުޠުބާދެއްވިކަން ސާބިތުވެގެންވެއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ މިނަމާދުގައި . ގޮތެވެ

ނައްޞުން  ނަމާދުގެ ކުރިން ޚުޠުބާދެއްވިކަން ޞަރީޙަ. ބައެއްފަހަރު ނަމާދުގެ ކުރިންނެވެ
ފަހެ . އެއީ ޢީދުނަމާދު ފަދައިންނެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު ނަމާދުގެ ފަހުންނެވެ. ސާބިތުވެގެންވެއެވެ

އަޢުލާސޫރަތާއި . މިނަމާދުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާއަށްފަހު ކޮންމެ ސޫރަތެއް ކިޔެވިޔަސް ފުދޭނެއެވެ
މަށް ޝައިޚު އަލްބާނީ ޣާޝިޔަތުސޫރަތް ކިޔެވުމަށް އައިސްފައިވާ ޙަދީޘް ޟަޢީފުވެގެންވާކަ

رسول ބުނު ޢައްބާސް هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އެކަމަކު އިމާމު ޙާކިމު މާތް. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
އެދެސޫރަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވިކަމަށް ރިވާކުރެއްވި ރިވާޔަތް  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .ޞައްޙަވެގެންވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
އެކަމަނާ . ލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންهللا އަދި މާތް

ގެ އަރިހުގައި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ވާރޭނުވެހޭތާ ގިނަދުވަސްވެގެން މީސްތަކުން . ވިދާޅުވިއެވެ
މިންބަރު ބެހެއްޓުމަށް  )2(މުޞައްލާގައިرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ . ޝަކުވާކޮށްފިއެވެ

ދެން މީސްތަކުންނަށް އެތަނަށް ނިކުތުމަށް . ދެން މިންބަރު ބެހެއްޓިއްޖެއެވެ. ރުކުރައްވައިފިއެވެއަމު
ފަހެ އިރުގެ އަލިކަން އުދަރެހުން ފާޅުވީހިނދު . ދުވަހަކާއި ވަގުތެއް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ

ޑައިގެން ތަކުބީރު ދެން މިންބަރު މަތީ އިށީނދެވަ. އެކަލޭގެފާނު މުޞައްލާއަށް ނިކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ
ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން . "އަށް ޙަމްދުކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެهللاވިދާޅުވެ 

އަދި . ވާރޭނުވެހިގެން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކަށް ޖެހިފައިވާ ތަދުމަޑުކަމުގެ ޝަކުވާކޮށްފިއެވެ
އަދި . އެކަލާނގެ އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެއަށް ތިޔަބައިމީހުން ދުޢާކުރުމަށް هللاހަމަކަށަވަރުން 

ދެން ." އެކަލާނގެވަނީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިޖާބަކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވަޢުދުކުރައްވާފައެވެ
                                                             

    .وصححه األلباينترمذي وصححه وابن ماجه وابن حباّن رواه أمحد وأبو داود والنسائي وال )1(

. މުޞައްލާއަކީ ޢީދުނަމާދާއި، ކަށުނަމާދާއި، އިސްތިސްޤާނަމާދުފަދަ ނަމާދުތައް ކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮންނަ މައިދާނެވެ )2(
  .ކުރުމެވެއަދި މިނަމާދުތައް މިސްކިތުގައި ކުރުމަށްވުރެ ރަނގަޅީވެސް އެމައިދާނުގައި 
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علُ ما يفْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ،ملك يومِ الدينِ ،الرحمنِ الرحيمِ ،الْعالَمني ربِّ ِهللاالْحمد ". ވިދާޅުވިއެވެ
رِيداُهللا ،ي تأَن منِ الَ اللَّهالْغ تإِالَّ أَن إِلَهاُء يالْفُقَر نحنثَ ،ويا الْغنلَيزِلْ عةً  ،أَنا قُولَن لْتزا أَنلْ معاجو

އެކަލާނގެއީ  .އަށެވެهللاޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި  އެންމެހާ" "وبالَغًا إِلَى حنيٍ
މަޚުލޫޤުންގެ މައްޗަށް ތަނަވަސްވެގެންވާ އަދި  ރަޙުމަތްފުޅު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާއެކަލާނގެ 

އެކަލާނގެއީ . ޤިޔާމަތްދުވަހު ހަމައެކަނި މުއުމިނުންނަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
ން އެއްވެސް އިލާހަކު މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެهللا . ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ރަސްކަލާއެވެ

އޭ . އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަކަށް އެކަލާނގެ ކަންތައްކުރައްވައެވެ. ނުވެއެވެ
ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން هللا އީ އިބަهللاއިބަ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

. ވާ ރަސްކަލާނގެއެވެއީ ފުދިވޮޑިގެންهللا އިބަ. އެއްވެސް އިލާހަކުނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
އަދި އަޅަމެންނަށް ވެއްސެވި ! އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ވާރޭވެއްސަވާނދޭވެ. ފަޤީރުންނަކީ އަޅަމެންނެވެ

ދެން !" ވާރޭ އަޅަމެންނަށް ބާރެއްކަމުގައާއި މުއްދަތަކަށް ފޯރައިފަނިވި އެއްޗެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ
އަދި . އެވެދުޢާފުޅު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި އަދި. އެކަލޭގެފާނުގެ ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލެވިއެވެ

ދެން . ފަތިފުޅުގެ ދޮންކަން ފެނިއްޖައުމަށް ދާންދެން އަތްޕުޅު އުފުއްލެވިއެވެއެކަލޭގެފާނުގެ ކިހިލި
އަދި އަތްޕުޅު އުފުއްލަވައިގެން . މީސްތަކުންނާ ދިމާއަށް ބުރަކަށިފުޅު އަނބުރައިލައްވައިފިއެވެ

ތު އެބަހީ ކަނާތު ކޮނޑުފުޅުގައި އޮތްފަރާތް ވާ. (ހުންނަވައި ރިދާކޮޅުވެސް އަނބުރައިލައްވައިފިއެވެ
.) ކޮނޑުފުޅު މައްޗަށް އަދި ވާތު ކޮނޑުފުޅުގައި އޮތްފަރާތް ކަނާތު ކޮނޑުފުޅު މައްޗަށް ލައްވައިފިއެވެ

އަދި މިންބަރު މަތިން ފައިބައިވަޑައިގެން . ދެން މީސްތަކުންނާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިފުޅުލައްވައިފިއެވެ
. މައްޗަށް ވިލާއެއް ނަންގަވައިފިއެވެއުޑުهللا ފަހެ މާތް. ދެރަކުޢަތްކުރައްވައިފިއެވެ) މީސްތަކުންނާގެން(

ފަހެ . ގެ އިޒުނަފުޅުން ވާރޭވެހެން ފަށައިފިއެވެهللاދެން . ދެން ވިދައިފައި ގުގުރަންފަށައިފިއެވެ
އެކަލޭގެފާނަށް މިސްކިތާ ހަމައަށް ވަޑައިނުގެންނެވި އުޅުއްވަނިކޮށް މަގުމަތީ ފެންގަނޑު ދެމެން 

ވަހަށް ގެތަކަށް ވަންނަތަން އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތް ފަހެ މީސްތަކުން އަވަސްއަ. ފަށައިފިއެވެ
ދެން . ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮލުދަތްޕުޅު ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ހިނިވަރުނަކުރެއްވިއެވެ

هللا ކަށަވަރުން ހަމަ" "عبده ورسولُه يوأَنِّ ،شىٍء قَدير علَى كُلِّ أَشهد أَنَّ اَهللا". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާކަމަށާއި ތިމަންކަލޭގެފާނީ އެކަލާނގެ  ހުރިހާ

   )1(."އަޅާކަމަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވެވަޑައިގަންނަވަމެވެ

                                                             
  .األلباينرواه أبو داود واحلاكم والبيهقي وحسنه  )1(
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ފަހެ އިސްތިސްޤާނަމާދުގައި އިމާމުމީހާ އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ 
އެކަލޭގެފާނު . ބުނު ޒައިދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. ވެކަމެކެ

އިސްތިސްޤާނަމާދުކުރައްވަން ނިކުމެވަޑައިގަތް ދުވަހު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ވިދާޅުވިއެވެ
ބުރަކަށިފުޅު  ދިމާއަށް ފަހެ އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނާ. އަހުރެން އެކަލޭގެފާނު ދެކުނީމެވެ

ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ . ލައްވައި ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައްވައިގެން ހުންނަވައި ދުޢާކުރެއްވިއެވެއަނބުރާ
އަދި ދެރަކުޢަތުގައި އަޑުހަރުކޮށް . ދެން ދެރަކުޢަތްކުރެއްވިއެވެ. ރިދާކޮޅު އަނބުރައިލެއްވިއެވެ

   )1(."ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ
ޚުޠުބާގެފަހުން ދުޢާކޮށް ނިމުމަށްފަހު އިމާމުމީހާއާއި  ފަހެ އިސްތިސްޤާނަމާދުގައި

ރިދާނެތްނަމަ ބޮލުގައި އޮންނަ ފަގުޑި . މައުމޫމުން ރިދާތައް އަނބުރައިލުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
އެއީ ކަނާތްފަރާތް ވާތްފަރާތަށް އަދި . ނުވަތަ ރުމާ ނުވަތަ ތާކިހާ އަނބުރައިލުންވެސް ފުދޭނެއެވެ

އެބަހީ ވާރޭ ނުވެހިގެން . އަދި އެއީ ރިވެތިފާލެކެވެ. ތްފަރާތަށް ބަދަލުކޮށްލުމެވެވާތްފަރާތް ކަނާ
ދެންފަހެ . ޖެހިފައިވާ ތަދުމަޑުކަން ފާގަތިކަމަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް ކުރެވޭ އިޝާރާތެކެވެ

ން އަންހެނުންވެސް އެކަނބަލުންގެ ޢައުރަ ގުނަވަނެއް ފާޅުވެދާނެކަމުގެ ބިރު ނެތްނަމަ އެކަން ކުރު
  . ރަނގަޅެވެ

އޭގެތެރެއިން ބައެއް . އިސްތިސްޤާގެ ތަފާތު ދުޢާތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ދުޢާ މިތާނގައި ބަޔާންކުރަމެވެ

ށް ރޮމުން އަންހެނުންތައް ވާރޭ ނުވެހުމުގެ ސަބަބުން އެކަމާ ހިތާމަކޮ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. ދެން އެކަލޭގެފާނު މިފަދައިން ދުޢާކުރެއްވިއެވެ. ގެ އަރިހަށް އައެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި " "لٍآجِ ريغَ الًجِعاَ، رٍّضاَ ريغَ عاًفناَ، عاًيرِم ئاًيرِم ثاًيغم ثاًيغَ ناَقاس مهللَّاَ"
އަޅަމެންނަށް އެހީވެދޭ، އަޅަމެން އުފާކުރުވައި ހިތްހަމަޖައްސުވައިދޭ، އަޅަމެންގެ ! ރަސްކަލާކޮ

އަޅަމެންނަށް ފައިދާދޭ ގެއްލުމެއްނުދޭ،  ވެހުން ލަސްނުވާ  ،ދަނޑުބިންތަކަށް އާރޯކަން ގެނެސްދޭ
   )2(!"އަވަހަށްވެހޭ ވާރޭއަކުން އަޅަމެންނަށް ފެންދެއްވާނދޭވެ

އެކަލޭގެފާނު . ންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުهللا އަދި މާތް
ހުކުރު ޚުޠުބާދެއްވަން ހުންނަވަނިކޮށް މީހަކު އައިސް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ވިދާޅުވިއެވެ

. ހަލާކުވެއްޖެއެވެ) ދަނޑުތަކާއި ނަޢަމްސޫފިތައް(މުދާތައް ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ދަންނަވައިފިއެވެ
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އަހުރެމެންނަށް ވާރޭ ވެއްސަވައިދެއްވައިތޯ هللا . ވަސީލަތެއް ކެނޑިއްޖެއެވެ ހުރިހާ އަދި
 مهللَّاَ". ދެން އެކަލޭގެފާނު ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައި މިފަދައިން ދުޢާކުރެއްވިއެވެ. ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ

އަޅަމެންނަށް ވާރޭ ! ރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑުކު" "ناَثْغأَ مهللَّاَ ،ناَثْغأَ مهللَّاَ، ناَثْغأَ
އޭ ! އަޅަމެންނަށް ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ވެއްސަވާނދޭވެ

. އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ !"އަޅަމެންނަށް ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
އަދި . ކޮޅެއްވެސް އަދި ފުސްކޮޅެއްވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެއޭރު އުޑުމަތީ ވިލާ. ގަންދީ ބުނަމެވެهللا 

ފަހެ ފަރުބަދައާ ދިމާއިން . އަހުރެމެންނާ ފަރުބަދައާ ދެމެދު އެއްވެސް ގެއެއްވެސް އޭރުގައި ނެތެވެ
ފަހެ އުޑުގެ މެދަށް އެވިލާކޮޅު އެރި ހިނދު އެވިލާކޮޅު . އައްޑަނައެއް ވަރުގެ ވިލާކޮޅެއް ފާޅުވެއްޖެއެވެ

އެއްހަފްތާ ވަންދެން އިރު . ގަންދީ ބުނަމެވެهللا ފަހެ . ދެން ވާރޭވެހިގެންފިއެވެ. ފިއެވެފެތުރިގެން
ހުކުރު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ދެން އަނެއް ހަފްތާގެ ހުކުރުދުވަހު . އަހުރެމެން ނުދެކެމެވެ

މުދާތައް ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ޚުޠުބާދެއްވަން ހުންނަވަނިކޮށް މީހަކު އައިސް ދަންނަވައިފިއެވެ
ފަހެ ވާރޭ . ވަސީލަތެއް ކެނޑިއްޖެއެވެ އަދި ހުރިހާ. ހަލާކުވެއްޖެއެވެ )ދަނޑުތަކާއި ނަޢަމްސޫފިތައް(

ދެން އެކަލޭގެފާނު ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައި މިފަދައިން . އަށް ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެهللاހުއްޓުވައިދެއްވުމަށް 
 تبِناَمو، ةيدواَأل نوطُبو، ابِرالظّو امِى اآلكَلَع مهللَّاَ. ناَيلَع الَو ناَيالَوح مهللَّاَ". ދުޢާކުރެއްވިއެވެ

الشއަޅަމެންގެ ވަށައިގެންވާ ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ" "رِج !
! ރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑުކު! ނުވެއްސަވާނދޭވެ) މިހާރު(އަދި އަޅަމެންގެ މައްޗަށް 

ވާދީތަކުގެ މެދުގައިވާ އަޑިގުޑަން ތަންތަނަށާއި އަދި ގަސްފަޅާ ، އުސްބިންތަކަށާއި، ފަރުބަދަތަކަށާއި
ފަހެ އިސްތިސްޤާއަށް ނަމާދެއްނުކޮށް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި  )1(!"ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ

ވާރޭ ހުއްޓުވަން ކިޔާދުޢާވެސް އަދި . ދުޢާކުރިޔަސް ފުދިގެންވާކަން މިޙަދީޘުން ސާބިތުވެއެވެ
  .މިޙަދީޘުން އެނގިއްޖެއެވެ

. ފުޅުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެޝުޢައިބު އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފާ އަދި ޢަމްރު ބުނު
ގެ هللاވާރޭ ވެއްސެވުމަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ފުޅު ވިދާޅުވިއެވެފާނުގެ ކާފާއެކަލޭގެ

، كدباَع قِاس مهللَّاَ". ނދު މިފަދައިން ދުޢާކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެޙަޟްރަތުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހި
وهاَبئمك ،وانشر رحمتك ،أَويِح لَبدالْ كيِّمގެ هللاއިބަ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ" "ت
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! ފަތުރައިލައްވާނދޭވެ محةرގެ هللاއަދި އިބަ! އަޅުތަކުންނަށާއި  ހައިވާނުންތަކަށް ފެން ދެއްވާނދޭވެ
   )1(!"ގެ މަރުވެފައިވާ ރަށް ދިރުއްވާނދޭވެهللاއަދި އިބަ

އިސްތިސްޤާނަމާދުގައި ޚުޠުބާގެ ފަހުން ދުޢާކުރާއިރު ދެއަތްތިލައިގެ ބުރަކަށިފުށް އުޑާ 
ދިމާއަށް އެބަހީ މައްޗަށް އަދި ބަނޑުފުށް ތިރިއަށް ބެހެއްޓުން އެބަހީ ޢާއްމުކޮށް ދުޢާކުރާއިރު 

هللا ފަހެ މާތް. ތިލަ ބަހައްޓާގޮތާ އިދިކޮޅަށް ބެހެއްޓުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެދެއަތް
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ނުގެ ފަހެ އެކަލޭގެފާ. އިސްތިސްޤާއަށް ދުޢާކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން "
ފަހެ ބައެއްޢިލްމުވެރިން މިޙަދީޘްފުޅު  )2(."ދެއަތްޕުޅުގެ ބުރަކަށިފުށުން އުޑަށް އިޝާރާތްކުރެއްވިއެވެ

މާނައަކީ  މިބަސްފުޅުގެ. "ވިދާޅުވިއެވެ  - رمحه اهللا -  يبِيالطّއިމާމު . ތައުވީލުކުރައްވާފައިވެއެވެ
ދާންދެން އެކަލޭގެފާނު އަތްޕުޅު ފަތިފުޅުގެ ދޮންކަން ފެނިއްޖައުމަށްއެކަލޭގެފާނުގެ ކިހިލި

އަދި އުފުއްލެވި ވަރުންގޮސް އަތްޕުޅުގެ ބުރަކަށިފުށް މައްޗަށްވެ އަދި ބަނޑުފުށް . އުފުއްލެވިއެވެ
  )3(."ތިރިއަށްވާގޮތަށްވީއެވެ

  

  ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ
  

ފަހެ ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ހިމެނޭ އާޔަތެއް ކިޔަވައިފިމީހާ ނުވަތަ އަޑުއަހައިފިމީހާ    
. ކިޔާ ސަޖިދައިން ތެދުވުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ اُهللا أَكْبرކިޔާ ސަޖިދައަށް ދިޔުމާއި   أَكْبراُهللا

ރުއްސުންލެއްވި هللا ފަހެ މާތް. ފަހެ އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔާކަށް އަދި ސަލާމްދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا . "ޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާ. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ޢަބްދު

ފަހެ ސަޖިދަވަޅަކާ . ދާޅުވެއެވެއަހުރެމެންގެ ގާތުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިعليه وسلّم 

                                                             
 .ايناأللبرواه مالك يف املوطإ وأبو داود وحسنه  )1(

  .رواه أمحد ومسلم والبيهقي )2(

 .عون املعبود )3(
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އަދި އަހުރެމެންވެސް . އޭ ވިދާޅުވެ ސަޖިދަކުރައްވައެވެ اُهللا أَكْبرވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އަރައިހަމަވެ
. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ  - رمحه اهللا -  އަދި ޙަސަނުލްބަޞަރީ )1(."ސަޖިދަކުރަމުއެވެ

ކިޔާ  اُهللا أَكْبرސަޖިދަވަޅެއް ހިމެނޭ އާޔަތެއް ތިބާ ކިޔަވައިފިނަމަ ފަހެ . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
   )2(."ކިޔާށެވެ اُهللا أَكْبرއަދި ތިބާ ސަޖިދައިން ތެދުވާ ހިނދު . ސަޖިދަކުރާށެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތް :ންތިލާވަތުގެ ސަޖިދައިގެ މާތްކަ
. ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

 ،د فَسجد فَلَه الْجنةُيا ويلَه أُمر بِالسجو :يقُولُ ياعتزلَ الشيطَانُ يبك إِذَا قَرأَ ابن آدم السجدةَ"
فَل تيصفَع ودجبِالس ترأُموي ارއާދަމުގެ ދަރިޔާ ސަޖިދައިގެ އާޔަތެއް ކިޔަވާ : "މާނައީ )3("الن

އޭނާއަށް ! ހުރިހަލާކެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ. ރޮމުންރޮމުން ދުރަށްޖެހިލައިފައި ބުނެއެވެ ނދު ޝައިޠާނާހި
އަދި . ފަހެ އޭނާއަށް ސުވަރުގެ ލިބުނެވެ. ރެވުމުން އޭނާ ސަޖިދަކުރިއެވެސަޖިދަކުރުމަށް އަމުރުކު

ފަހެ އަހުރެންނަށް ވަނީ . އަހުރެންނަށް ސަޖިދަކުރުމަށް އަމުރުކުރެވުމުން އަހުރެން އުރެދުނީމެވެ
  ." ނަރަކައެވެ

ފަހެ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ  :ތިލާވަތުގެ ސަޖިދައިގެ ޙުކުމް
. ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަކުރުމަކީ ކިޔަވާމީހާއަށްވެސް އަދި އަޑުއަހާމީހާއަށްވެސް ސުންނަތެކެވެ ގޮތުގައި
ހުކުރުދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނު . "ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

އިގެންނެވި ހިނދު ސަޖިދަވަޅާ އަރައި ހަމަވެވަޑަ. މިންބަރު މަތީ ނަޙުލުސޫރަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ
އަދި މީސްތަކުންވެސް . މިންބަރު މަތިން ފައިބައިވަޑައިގަންނަވާ ސަޖިދަކުރައްވައިފިއެވެ

ޖެހިގެން އައި ހުކުރުގައިވެސް އެކަލޭގެފާނު މިންބަރު މަތީ ހަމަ އެސޫރަތް . ސަޖިދަކޮށްފިއެވެ
އޭ . ވި ހިނދު ވިދާޅުވިއެވެއަދި ސަޖިދަވަޅާ އަރައި ހަމަވެވަޑައިގެންނެ. ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ

ފަހެ ސަޖިދަކޮށްފިމީހާ ރަނގަޅަށް . އަހުރެމެން ސަޖިދަވަޅުތައް ފަހަނަޅައިދަމުއެވެ! މީސްތަކުންނޭވެ

                                                             
 .وصححه األلباينرواه أبو داود  )1(

  .رواه البيهقي )2(

 .رواه أمحد ومسلم وابن ماجه )3(
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އަދި އެފަހަރު . އަދި ސަޖިދަނުކުރިމީހާގެ މައްޗަށް ފާފައެއްވެސް ނުވެއެވެ. ކަންތައްކޮށްފިއެވެ
  )1(."ޢުމަރުގެފާނުވެސް ސަޖިދައެއް ނުކުރައްވައެވެ

ފަހެ . ޤުރުއާނުގައި ފަނަރަ ސަޖިދަވަޅު އައިސްފައިވެއެވެ: ސަޖިދަވަޅުތައް
  .ސަޖިދަވަޅުތައް ހިމެނޭ އާޔަތްތައް ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީއެވެ

1-  [        Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê     É   È  Ç  Æ  ÅÐ  Z 
ޙަޟްރަތުގައި ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ : "މާނައީ )٢٠٦: األعراف(

. އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމަށް ކިބުރުވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވަތެވެ) މަލާއިކަތުން(ތިއްބެވިބޭކަލުން 
  ."އަދި ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށް ސަޖިދަކުރައްވަތެވެ. އަދި އެކަލާނގެއަށް ތަސްބީޙަ ކިޔުއްވަތެވެ

2-  [  I   H  G  F   E  D  C  B  A     @  ?J  Z 
އަދި އުޑުތަކާއި ބިމުގައި ވާހައި ބަޔަކު ރުހުމުގައާއި ނުރުހުމުގައި : "މާނައީ ) ١٥: دالرع(

އަދި އެބައިމީހުންގެ ހިޔަނިތައްވެސް ހެނދުނާއި ހަވީރު . އަށް ސަޖިދަކުރެތެވެهللاހަމައެކަނި 
  ."އެކަލާނގެއަށް ސަޖިދަކުރެތެވެ

3-  [  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t

  ¢!     ¥  ¤  ª  ©  ¨   §  ¦«  Z  )މާނައީ  )٥٠ – ٤٩: النحل :

އަދި މަލާއިކަތުންވެސް . އަށް ސަޖިދަކުރެތެވެهللاއުޑުތަކާއި ބިމުގައި ވާހައި ދިރޭއެއްޗެއް ހަމައެކަނި "
. ންނަވަތެވެއަދި އެބޭކަލުން ކިބުރުވެރިވެވަޑައިނުގަ. ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށް ސަޖިދަކުރައްވަތެވެ

. ތެވެއެބޭކަލުން ބިރުވެތިވެވަޑައިގަންނަވަ، އެބޭކަލުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ގައިވާ،އެބޭކަލުންގެ މަތީ
  ."އަދި އެބޭކަލުންނަށް އަމުރުކުރެއްވޭ ކަންތައް އެބޭކަލުން ކުރައްވަތެވެ

                                                             
 .رواه البخاري )1(
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4-  [      G      F  E   D  C  B  A  @  ?  >  =  <;   :  9  8  7  6

    H!    Q  P  O      N  M  L  K  J  !   V  U  T  S

WXZ  )ތިޔަބައިމީހުން . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ: "މާނައީ  )١٠٩ – ١٠٧: اإلسراء

ހަމަކަށަވަރުން އެޤުރުއާން ބަވައިލެއްވުމުގެ . ނުވަތަ އީމާންނުވާށެވެ. އެޤުރުއާނަށް އީމާންވާށެވެ
ށް މޫނުވަތަކިޔެވޭ ހިނދު  ކުރިން ޢިލްމު ދެވުނުމީހުން އެއުރެންގެ މައްޗަށް އެޤުރުއާން

! އެވެއަހުރެމެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާ. އަދި ބުނެތެވެ. ތެވެވެސަޖިދައަށްތިރި
 އަދި ރޮމުން. ވާނެކަން ކަށަވަރެވެގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅު ފުރިހަމަހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން

އެއުރެންނަށް މަޑުމޮޅިކަން  އެޤުރުއާންއަދި . ތެވެމޫނުވަތަށް އެއުރެން ސަޖިދައަށްތިރިވެ
  ."ދެއެވެއިތުރުކޮށް

5-  [  e  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V

  s        r     q    p  o   n      m   l  kj  i  h  g  ft  Z  )٥٨: مرمي(  

. ބޭކަލުންނެވެއެބަޔެއްގެ މައްޗަށް ނިޢުމަތްލެއްވި هللا ) ނަބީބޭކަލުންނަކީ(އެބޭކަލުންނަކީ : "މާނައީ
هللا ތިމަން) ނަވުގައި(އަދި ނޫޙުގެފާނާއެކު . އެބޭކަލުންވަނީ އާދަމުގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުންނެވެ

. އަދި އިބްރާހީމުގެފާނާއި ޔަޢުޤޫބުގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުންނެވެ. އުފުއްލެވި މީހުންގެ ނަސްލުންނެވެ
އެބޭކަލުންގެ . ންގެ ތެރެއިންނެވެއެބަޔަކަށް ހިދާޔަތްދައްކަވައި ހޮއްވެވި ބޭކަލުهللا އަދި ތިމަން

  ."މައްޗަށް ރަޙުމާނުގެ އާޔަތްތައް ކިޔެވޭ ހިނދު ކީރިތިކުރައްވާ ޙާލު ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަނެތެވެ

6-  [  Q       P  O  N  M  L  K  J  I   H    G   F  E  D  C

  c    b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y   XW  V  U  T   S  R

h g f  ed   j ik Z  )ކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައި : "މާނައީ ) ١٨: احلج

ނުގަންނަވާހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިމުގައި ވާހައި ބަޔަކާއި، އިރާއި، ހަނދާއި، 
ތަރިތަކާއި، ފަރުބަދަތަކާއި، ގަސްގަހާގެއްސާއި، ޙައިވާނުތަކާއި އަދި މީސްތަކުންކުރެ ގިނަބަޔަކު 
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هللا އަދި . ނަބައެއްގެ މައްޗަށް ޢަޛާބު ޙައްޤުވެގެންވެއެވެއަދި ގި. އަށް ސަޖިދަކުރެތެވެهللا
. ފަހެ އޭނާއަށް ޢިއްޒަތްދޭނެ ފަރާތެއް ނުވާނެއެވެ. ނިކަމެތިކުރައްވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ

  ."އެދިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަށް ކަންތައްކުރައްވައެވެهللا ހަމަކަށަވަރުން 

7-  [     m  l  k   j  i  h  g  f  e

o npZ  )ތިޔަބައިމީހުން ! އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ: "މާނައީ ) ٧٧: احلج

. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ. އަދި ސަޖިދަކުރާށެވެ. ރުކޫޢުކުރާށެވެ
  ."އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކާމިޔާބުވޭތޯއެވެ. އަދި ހެޔޮކަންތައްކުރާށެވެ

8-  [    _  ^  ]  \  [  Z   Y X   d  c  b  a  `e  Z 
ތިޔަބައިމީހުން ރަޙްމާނަށް ) މައްކާގެ މުޝްރިކުންނަށް(އެބައިމީހުންނަށް : "މާނައީ ) ٦٠: الفرقان(

ރަޙުމާނަކީ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ކަލޭގެފާނު . ސަޖިދަކުރާށޭ ބުނެވޭ ހިނދު އެބައިމީހުން ބުނެތެވެ
ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެބައިމީހުންނަށް ޖިދަކުރާނެޗަކަށް އަހުރެމެން ސައަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރާ އެއް
  ."ނަފުރަތްތެރިކަން އިތުރުވިއެވެ

9-  [  K  J  I  H  G F E   D  C  B  A  @   ?

  L!     U   T  S  R       Q    P  O   NV  Z  )ހުދުހުދު ކިޔާ : "(މާނައީ ) ٢٦ -  ٢٥: النمل

ތަކެތި ނެރުއްވާ އަދި ތިޔަބައިމީހުން ވަންހަނާކުރާ އުޑުތަކާއި ބިމުގައި ފޮރުވިފައިވާ .) ދޫނި ބުންޏެވެ
) ންސަބާގެ އަހުލުވެރި(ބައިމީހުން އަށް އެهللاތަކެއްޗާއި ފާޅުކުރާތަކެތި ދެނެވޮޑިގެންވާ 

  "!ނުކުރަންވީ ކީއްވެހެއްޔެެވެސަޖިދަ

10-  [  _  ^   ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U   T  S

  a  `b  Z  )ކަންކަށަވަރީ އީމާންވާ ގެ އާޔަތްތަކަށްهللاމަންތި: "މާނައީ ) ١٥: السجدة

އަދި . އެއާޔަތްތައް އެބައިމީހުންނަށް ހަނދާންކޮށްދެވޭ ހިނދު ސަޖިދައަށްދާ މީހުންނެވެ
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އަދި އެބައިމީހުން . އެބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ޙަމްދާއެކު ތަސްބީޙަކިޔާ މީހުންނެވެ
  ."ބޮޑާނުވެތެވެ

11-  [ �  ~}   |  {  z  y   x   w   §  ¦   ¥     ¤  £  ¢       ¡

¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯    ®  ¬  «  ª  ©  ¨           »    º   ¹       ¸¼Z 
ފަށް އެދިގެން ދުގެފާނުގެ އަރިހަށް ބަކަރިތަކެއްގެ މައްސަލާގައި އިންސާދާވޫ: "(މާނައީ ) ٢٤: ص(

ގެ ބަކަރި އެއްކޮށްލައި ތިބާގެ ބަކަރި ނާގެ ބަކަރިތަކާ ތިބާއޭ. ދާވޫދުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ) އައިމީހާއަށް
އަދި . ނާ އަނިޔާވެރިވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެއޭނާ އެދުނު އެދުމުން ތިބާއަށް އޭއަމިއްލަކުރުމަށް 

އެއީ . ހަމަކަށަވަރުން ބައިވެރިވެގެން މަސައްކަތްކުރާ ގިނަބަޔަކު އެކަކު އަނެކަކަށް އަނިޔާވެރިވެއެވެ
ދުގެފާނަށް އަދި ދާވޫ. އެމީހުން ވަރަށްމަދެވެ އަދި. ފިޔަވައެވެ އީމާންވެ ޞާލިޙުޢަމަލުކުރި މީހުން

ފަހެ . އެކަލޭގެފާނު އިމްތިޙާނުކުރެއްވިކަން އެނގިވަޑައިގެންފިއެވެهللا ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން
އަދި ސަޖިދައަށް ވަޑައިގެން . އެކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް އިސްތިޣުފާރުކުރައްވައިފިއެވެ

  ."ގެންފިއެވެތައުބާވެ ވަޑައި

12-  [       ³  ²     ±  °  ¯  ®¬  «   ª  ©    ¨  §
  ¼       »    º      ¹   ̧  ¶  µ    ´!    Â    Á  À  ¿  ¾

  É     È  Ç     Æ  Å    Ä  ÃÊ  Z  )ރޭގަނޑާއި : " މާނައީ ) ٣٨ -  ٣٧: فصلت

އިރާއި ހަނދަށް . ންނެވެގެ ނިޝާންތަކުގެ ތެރެއިهللاދުވާލު އަދި އިރާއި ހަނދު ހިމެނިގެންވަނީ 
އެތަކެތި ހެއްދެވި ފަރާތަށް ތިޔަބައިމީހުން ! އަދިކިއެއްތަ. ތިޔަބައިމީހުން ސަޖިދަނުކުރާހުށިކަމެވެ

ފަހެ . އެއީ އެފަރާތަށް ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަންކުރާ ކަމުގައި ވާނަމައެވެ. ސަޖިދަކުރާހުށިކަމެވެ
ފަހެ ކަލޭގެފާނުގެ . ޑާވެގެންފިނަމަ ދަންނައެވެބޮ) އެކަލާނގެއަށް ސަޖިދަކުރުމުން(އެބައިމީހުން 

ރެޔާއި ދުވާލު އެކަލާނގެއަށް ) މަލާއިކަތުން(ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ތިއްބެވި ބޭކަލުން 
  ."އެބޭކަލުން ފޫހިވެވަޑައިނުގަންނަވަތެވެ) އެކަންކުރެއްވުމުގައި(އަދި . ތަސްބީޙަ ވިދާޅުވެއެވެ
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13-  [  y  x   wz  Z  )އަށް ތިޔަބައިމީހުން هللا ފަހެ: "މާނައީ  )٦٢: النجم

  ."އަޅުކަންކުރާހުށިކަމެވެ) އެކަލާނގެއަށް(އަދި . ސަޖިދަކުރާހުށިކަމެވެ

14-  [  ¹    ̧   ¶  µ   ´  ³º  Z  )އަދި : "މާނައީ ) ٢١: االنشقاق

މައްޗަށް ޤުރުއާން ކިޔެވޭ ހިނދު އެބައިމީހުން ) މައްކާގެ މުޝްރިކުންގެ(އެބައިމީހުންގެ 
  ."ޖިދައެއްނުކުރެތެވެސަ

15-  [  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÈ  Z  )ހަމަހިލާ: "މާނައީ ) ١٩: العلق 

އަދި . ކިޔަމަންތެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ) އަބޫޖަހުލަށް(ކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް . އެހެންނުވާނެއެވެ
ކަލޭގެފާނު ) އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް(އަދި . ކަލޭގެފާނު ސަޖިދަކުރައްވާށެވެ) އަށްهللا(

  ."ތަންވެވަޑައިގަންނަވާށެވެކުއް

  . ފަހެ މިބަޔާންކުރެވުނީ ސަޖިދަވަޅުތަކާއި އެއާޔަތްތަކުގެ މާނައެވެ

ފަހެ  :ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަކުރުމަށް ޝަރުޠުވެގެންވާ ކަންތައްތައް
ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން ނަމާދަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޝަރުޠުތައް ތިލާވަތުގެ ސަޖިދައަށްވެސް 

އެއީ ވުޟޫހުރުމާއި، ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލުމާއި، ޢައުރަނިވައިކުރުންފަދަ . ވެއެވެކަނޑައަޅުއްވާފައި
ތިލާވަތުގެ ސަޖިދައާ ބެހޭގޮތުން . "ވިދާޅުވިއެވެ  - رمحه اهللا - އިމާމު ޝައުކާނީ   . ކަންތަކެވެ

ލީލުކުރާ އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގެ ތެރޭގައި ސަޖިދަކުރާމީހާގެ ކިބައިގައި ވުޟޫހުންނަންޖެހޭކަމަށް ދަ
 ޤުރުއާންرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން . އެއްވެސް ޙަދީޘެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

ރުވެވަޑައިގެން ތިއްބަވާ ޞަޙާބީން އެކަލޭގެފާނާ އެކުގައި ޟިވިދާޅުވާ ތަނަށް ޙާކިޔަވާ
ށް އަމުރުކުރެއްވިކަން އަދި އެއިން ބޭކަލަކަށް އެކަލޭގެފާނު ވުޟޫކުރެއްވުމަ. ސަޖިދަކުރައްވަތެވެ

އަދި . ބޭކަލުން ވުޟޫމަތީ ތިއްބެވުން އެއީ ނާދިރުކަމެކެވެ އަދި އެހުރިހާ. ވެގެންނުވެއެވެސާބިތު
އެބައިމީހުންނަކީ ވުޟޫ . ހަމައެފަދައިން އެކަލޭގެފާނާއެކު މުޝްރިކުން ސަޖިދަކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا ރުން އިމާމު ބުޚާރީ މާތްފަހެ ހަމަކަށަވަ. ޞައްޙަވެގެންނުވާ ނަޖިސްބައެކެވެ
. މަރުގެކިބައިން އެކަލޭގެފާނު ވުޟޫނެތި ސަޖިދަކުރައްވާކަމަށް ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެޢުބުނު هللا ޢަބްދު
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ފަހެ . އަދި އިމާމު އިބުނު އަބީ ޝައިބާވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެގޮތަށް ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ
އެއްވެސް މީހަކު . "ގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅު ދަންނައެވެއިމާމު ބައިހަޤީ އެކަލޭ

ޙާފިޡު އިބުނު ޙަޖަރު މިބަސްފުޅު ." ޠާހިރުވެ ހުންނަ ޙާލު މެނުވީ ސަޖިދަނުކުރާހުށިކަމެވެ
ތަ ނުވަ. އެޠަހާރަތުގެ މުރާދަކީ ބޮޑުޙަދަޘުން ޠާހިރުވުމެވެ. ޞައްޙަކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި ވިދާޅުވިއެވެ
އަދި ފޭރާން ޠާހިރުވުމަށް އަދި ސަޖިދަކުރާ ތަން . ވުޟުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވުމެވެ

ދެންފަހެ ޢައުރަ . ޠާހިރުވުމަށް ދަލީލުކުރާ އެއްވެސް ޙަދީޘެއްވެސް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ
މުވެރިން ފަހެ ބުނެވޭގޮތުގައި މިދެކަމަށް ޢިލް. ނިވައިކުރުމާއި ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލުން ދަންނައެވެ

ވުޟޫނެތި ސަޖިދަކުރުން . ޙާފިޡު އިބުނު ޙަޖަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ
. ބުނު ޢުމަރާ އިއްތިފާޤުވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި އިމާމު ޝަޢުބީއެވެهللا ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް ޢަބްދު

. ބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެފަހެ އިބުނު އަބީ ޝައިބާ، އަބޫ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އައްސުލަމީގެ ކި
އެކަލޭގެފާނު ސަޖިދައިގެ އާޔަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވެ ވުޟޫ ނެތި އަދި ޤިބުލައަށްވެސް 

އަދި ހިނގައިފައި ވަޑައިގަންނަވަމުން އިޝާރާތުން . ކުރިމަތިނުލައްވައި ސަޖިދަކުރައްވައެވެ
   )1(."ސަޖިދަކުރައްވައެވެ

ހުރުމާއި، ފޭރާން ޠާހިރުވުމާއި، ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަކުރުމަށް ވުޟޫ. ދަންނައެވެ
ކަމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ބުލައަށް ކުރިމަތިލުމާ މިހުރިހާ ސަޖިދަކުރާތަން ޠާހިރުވެގެންވުމާއި، ޤި

  .ކަންތައްތަކެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ هللا މާތް :އި ކިޔާދުޢާސަޖިދާގަތިލާވަތުގެ 
ތިލާވަތުގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ވިއެވެއެކަމަނާ ވިދާޅު. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

، هتوقُو هلوحبِ هرصبو هعمس قشو، هقَلَخ يذلَّل يهِجو دجس". އި ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެސަޖިދާގަ
މިއަޅާގެ  ފުޅުންކަމާއި، ބާރުވަންތަންއެފަރާތެއްގެ ކުޅަދު": މާނައީ )2("أَحسن الْخالقني فَتبارك اُهللا

ފަހެ . ވެއެމިއަޅާގެ މޫނުސަޖިދަކޮށްފި ށްކުރެއްވި ފަރާތަމައި ފެނުން ހާއިވުމާ މޫނުގެމޫނުހައްދަވާ އެ

                                                             
 .نيل األوطار )1(

 .باينوصححه األلرواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب  )2(



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

180 
 

އަދި މިޒިކުރުގެ  ".އެއީ އެންމެ ރިވެތިކޮށް ހައްދަވާ ޚަލްޤު ކުރައްވާ ފަރާތެވެ !ގެ މަތިވެރިކަމާއެވެهللا
އި ކުރާ ސަޖިދާގައަދި ނަމާދުގެ . އްސަލައެއް ނެތެވެއިތުރުން ބޭނުން ދުޢާއެއް ކުރިޔަސް މަ

  .ޒިކުރުކުރިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ

ސަޖިދައިގެ އާޔަތެއް ކިޔެވޭ ހިނދު  :ނަމާދުގައި ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަކުރުން
އެއީ އަޑުހަރުކޮށް . އިމާމުމީހާއަށާއި އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރާމީހާއަށް ސަޖިދަކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

އަދި މައުމޫމުން އިމާމަށް . ޔެވޭ ނަމާދެއް ވިޔަސް އަދި ސިއްރުން ކިޔެވޭ ނަމާދެއްވިޔަސް މެއެވެކި
އެއްފަހަރަކު އަބޫހުރައިރާގެ ފަހަތްޕުޅުގައި . ފަހެ އަބޫރާފިޢު ވިދާޅުވިއެވެ. ތަބާވާންޖެހޭނެއެވެ

ޔަވައި ވިދާޅުވެ ސޫރަތް ކި  Z,  -  .    ] ފަހެ އެކަލޭގެފާނު . އަހުރެން ޢިޝާނަމާދުކުރީމެވެ

! އޭ އަބޫހުރައިރާއެވެ. އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ) ނަމާދު ނިމުމުން(ފަހެ . ސަޖިދަކުރައްވައިފިއެވެ
 ގެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެއީ ކޮންސަޖިދައެއްހެއްޔެވެ؟ ފަހެ އަބޫހުރައިރާ ވިދާޅުވިއެވެ
ފަހެ އަހުރެން އެސަޖިދަ . ޖިދަކުރީމެވެފަހަތްޕުޅުގައި އަހުރެން އެސޫރަތުގެ ސަޖިދަވަޅަށް ސަ

އަހުރެން މަރުވެއްޖައުމަށް އެބަހީ (އެކަލޭގެފާނާ ބައްދަލުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ) ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ(
   )1(."ކުރާހުށީމެވެ) ދާންދެން

. ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ފާއިތުވުމުން އެސަޖިދަ ޤަޟާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ދަންނައެވެ
އެބަހީ . ގެ ސަޖިދަ ހިމެނޭ އާޔަތެއް ތަކުރާރުކޮށް ކިޔަވާނަމަ އެއްސަޖިދައިން ފުދޭނެއެވެއަދި ތިލާވަތު

  .އެންމެފަހުފަހަރު ކިޔަވާ ހިނދު ސަޖިދަކުރުމެވެ

  

  ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ
  

ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި އުފާކުރަނިވި ނިޢުމަތެއް ޙާޞިލުވާ މީހާ ނުވަތަ 
މަކީ ލައިދާ މީހާ ޝުކުރުގެ ސަޖިދަކުރުނުވަތަ ހިތާމައެއް ފި އެމީހެއްގެ ކިބައިން މުޞީބާތެއް

                                                             
 .رواه البخاري ومسلم )1(
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ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ބަކްރާގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް. މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
އަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

އަށް هللاޑައިގަންނަ ހިނދު ނުވަތަ އުފާވެރި ޚަބަރެއް ލިބިވަޑައިގަންނަ ހިނދު އުފާވެރި ކަމެއް ޖެހިވަ
އަދި އިމާމު ބުޚާރީ  )1(."ޝުކުރު އަދާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ކަޢުބު ބުނު މާލިކު ތަބޫކު ހަނގުރާމައިން هللا މާތް. "ރިވާކުރެއްވިއެވެ
އެކަލޭގެފާނަށް މާފުކޮށްދެއްވާ އެކަލޭގެފާނަށް ތައުބާ ލެއްވި ހިނދު هللا  ފަސްޖެހިވަޑައިގަތުން

  . އެކަލޭގެފާނު ސަޖިދަކުރެއްވިއެވެ

 ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަކުރުމަށް ޝަރުޠުވެގެންވާ ކަންތައްތަކާމެދު ޢިލްމުވެރިން
ކުރުމަށްޓަކައި ފަހެ މިސަޖިދަ. ޖިދައާމެދުވެސް ވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެވެވަޑައިގެންފައިވާ ޚިލާފު މިސަ

އަދި ފޭރާމާއި ސަޖިދަކުރާތަން . ވުޟޫކުރުމަށް އެއްވެސް ޙަދީޘެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ
އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަކަށް . ޠާހިރުވާންޖެހޭކަމަށްވެސް އެއްވެސް ޙަދީޘެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

ވެސް ތިލާވަތުގެ ދެންފަހެ ޝުކުރުގެ ސަޖިދައަކީ. ބުނެވޭނީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމަށެވެ
އެކަމަކު ޝުކުރުގެ ސަޖިދަކުރާއިރު އަދި ސަޖިދައިން ތެދުވާއިރު . ސަޖިދަފަދައިން އެއްސަޖިދައެވެ

رފަހެ ކިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ކިޔުމަށް އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ اُهللا أَكْب .
އިވެސް އައްތަޙިއްޔާތު ސަޖިދާގައަދި މި. އްޓެވެއެއީ ބައެއްޢިލްމުވެރިން ކިޔުމަށް ވިދާޅުވެފައި އެބަހު

. އަދި ނަމާދުގެ ތެރޭގައި މިސަޖިދައެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. ކިޔާކަށް އަދި ސަލާމްދޭކަށް ނުމެޖެހޭނެމެއެވެ
  .އެހެނީހަމަކަށަވަރުން މިސަޖިދައަކީ ނަމާދާގުޅުންހުރި ސަޖިދައެއް ނޫނެވެ

  

  ކުށުސަޖިދަ
  

ނެތިގެންކުރެވޭ ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން ކުށުސަޖިދައަކީ ނަމާދުގައި ހަނދާން
ފަހެ ނަމާދުގައި . ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ސަލާމްދިނުމުގެ ފަހުން ޖަހަންޖެހޭ ދެސަޖިދައެވެ

                                                             
 .األلباينرواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وحسنه  )1(
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هللا މާތް. ހަނދުމަފުޅު ނެތިވަޑައިގަންނަވާކަން ސާބިތުވެގެންވެއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެބުނު މަސްޢޫދުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

فَإِذَا نِسيت  ،أَنسى كَما تنسونَ إِنما أَنا بشر" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 
ހަމަތިޔަބައިމީހުން  .ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަކީވެސް އިންސާނަކީމެވެ: "މާނައީ )1("يفَذَكِّرونِ

ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނު . ހަނދާންނެތޭ ފަދައިން ތިމަންކަލޭގެފާނުވެސް ހަނދުމަފުޅުނެތެއެވެ
  ." ހަނދުމަފުޅުނެތޭ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ހަނދުމަކޮށްދޭށެވެ

ތަކުގެ އެޙުކުމް. ކުށުސަޖިދައަށް ޝަރުޢީގޮތުން ޙުކުމްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ
  .ޚުލާޞާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރަމެވެ

އެދެސަޖިދަކުރާނީ ހަމަ . ފަހެ އެއީ ދެސަޖިދައެވެ :ކުށުސަޖިދައިގެ ކައިފިއްޔަތު
ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ދެސަޖިދަކުރުމާއި ނުވަތަ ސަލާމްދިނުމުގެ . ނަމާދުގައި ދެސަޖިދަކުރާ ގޮތަށެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ هللا މާތް. އެވެފަހުން ދެސަޖިދަކުރުމާ ދެގޮތްވެސް ސާބިތުވެގެންވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

لْيطْرحِ فَ ،ثَالَثًا أَم أَربعا ،إِذَا شك أَحدكُم فى صالَته فَلَم يدرِ كَم صلَّى" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 
ّلسلَ أَنْ ينِ قَبيتدجس دجسي ثُم قَنيتا اسلَى منِ عبلْيو كالشم،  لَه نفَعا شسملَّى خفَإِنْ كَانَ ص

هالَتا  ،صامملَّى إِتإِنْ كَانَ صوطَانيلشا ليمغرا تتعٍ كَانبހުންކުރެ މީހަކަށް ތިޔަބައިމީ: "މާނައީ )2("َألر
ކުރެވުނީ ތިންރަކުޢަތްކަން ނުވަތަ ހަތަރުރަކުޢަތްކަން ނޭނގިއްޖެނަމަ  ،އޭނާގެ ނަމާދުގައި ޝައްކުވެ

ދެން . އަދި ޔަޤީންވާ ޢަދަދެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރާހުށިކަމެވެ. ފަހެ ޝައްކު ފިލުވައިލާހުށިކަމެވެ
އޭނާއަށް ފަސްރަކުޢަތްކުރެވުނު ކަމުގައިވާނަމަ ފަހެ . ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ދެސަޖިދަކުރާހުށިކަމެވެ

އޭނާގެ އެދެސަޖިދަ ރަކުޢަތެއްފަދައިންވެ އޭނާއަށް އިތުރަށް އެކުރެވުނު ރަކުޢަތާއެކު ދެރަކުޢަތް 
އަދި އޭނާ ހަތަރު ރަކުޢަތް ފުރިހަމައަށް ކުރިކަމުގައިވާނަމަ . ނަމާދަކަށް ހަދައިދޭނެއެވެ

މިޙަދީޘުން ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ." ށްލާ އެއްޗަކަށެވެއެދެސަޖިދަވާނީ ޝައިޠާނާ ނިކަމެތިކޮ
އަދި ސަލާމްދިނުމުގެ ފަހުން ކުށުސަޖިދަކުރުން . ކުށުސަޖިދަކުރުން އެވަނީ ސާބިތުވާށެވެ

  .ސާބިތުވެގެންވާ ރިވާޔަތް ފަހުން އަންނަހުއްޓެވެ
                                                             

  .رواه اجلماعة إالّ الترمذي )1(

 .رواه أمحد ومسلم )2(
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ފަހެ އެންމެ މޮޅުއިތުރުވެގެންވާ ގޮތަކީ ސަލާމުގެ ކުރިން ކުށުސަޖިދަކުރުން 
އަދި ސަލާމުގެ ފަހުން . ތުވެގެންވާ މަޤާމުތަކުގައި ސަލާމުގެ ކުރިން ސަޖިދަކުރުމެވެސާބި

އަދި އެނޫން . ކުށުސަޖިދަކުރުން ސާބިތުވެގެންވާ މަޤާމުތަކުގައި ސަލާމުގެ ފަހުން ސަޖިދަކުރުމެވެ
ކުރިން  އެބަހީ ސަލާމުގެ ކުރިން ސަޖިދަކުރަން އެދޭނަމަ. މަޤާމުތަކުގައި އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވުމެވެ

  .ފަހުން ކުރަން އެދޭނަމަ ފަހުން ކުރުމެވެ. ކުރުމެވެ
ފަހެ އަންނަނިވި  :ކުށުސަޖިދަކުރުން ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ޙާލަތްތައް

  .ޙާލަތްތަކުގައި ކުށުސަޖިދަކުރުން ޝަރުޢުކުރެވިގެންވެއެވެ
އި މިސާލަކަށް މެންދުރުނަމާދުގަ .ނަމާދު ފުރިހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަލާމްދެވޭ ހިނދު - 1

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ހަނދާންނެތިގެން ދެރަކުޢަތް ނުވަތަ ތިންރަކުޢަތްކޮށްފައި ސަލާމްދެވުމެވެ
رسول اهللا صلّى އެއްފަހަރަކު . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ފަހެ . މާދުކުރައްވައިފިއެވެއަހުރެމެންނާގެން މެންދުރުނަމާދު ނުވަތަ ޢަޞުރުނަاهللا عليه وسلّم 
ދެން މިސްކިތުގެ ތެރޭގައި ހުރަހަށް ބޭއްވިފައި އޮތް . ދެރަކުޢަތްކުރައްވާ ސަލާމްދެއްވައިފިއެވެ

ލަކުޑިގަނޑެއްގެ ކައިރީގައި ހުއްޓިވަޑައިގެން ރުޅިއިސްކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން އެލަކުޑިގަނޑުގައި 
. އިލައްވާ ވާތްޕުޅުމަތީ ކޯތާފަތްޕުޅު އަޅުއްވައިފިއެވެއަދި ދެއަތްޕުޅު ގުޅުވަ. ލެނގިވަޑައިގެންފިއެވެ

އަނެއްކާ ނަމާދު ކުރުވީ . ފަހެ މިސްކިތުން އަވަހަށް ނުކުންނަމީސްތަކުން ނިކުމެ ކިޔަން ފަށައިފިއެވެ
އެދެބޭކަލުން ތިއްބެވީ . ބާއެވެ؟ އަދި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އަބޫބަކުރާއި ޢުމަރުވެސް ތިއްބެވިއެވެ

އަދި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ޛުލްޔަދައިން ކިޔާ މީހަކު . ނަވަން ކެރިވަޑައިނުގެންފައެވެއެއްޗެކޭ ދަން
ކަލޭގެފާނު ހަނދުމަފުޅުނެތިވަޑައިގަތީތޯއެވެ؟ ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . އޭނާ ދަންނަވައިފިއެވެ. އިނެވެ

ލޭގެފާނު ތިމަންކަ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ނުވަތަ ނަމާދު ކުރުވީތޯއެވެ؟ ފަހެ އެކަލޭގެފާނު 
ދެން އެކަލޭގެފާނު ." އަދި ނަމާދެއް ނުމެކުރުވޭމެއެވެ. ހަނދުމަފުޅު ނެތިވަޑައެއްނުގަނެއެވެ

ޛުލްޔަދައިން އެވިދާޅުވާ ގޮތަށް . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث މިސްކިތުގައި ތިއްބެވި ބޭކަލުންނަށް 
ފާނު ކުރިއަށް ދެން އެކަލޭގެ. އާދޭހޭ. އެބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ" ކަންތައްވެއްޖެހެއްޔެވެ؟

އޭ  اُهللا أَكْبرދެން . ދެން ސަލާމްދެއްވައިފިއެވެ. އިސްވެވަޑައިގެން އުނިވި ދެރަކުޢަތްކުރައްވައިފިއެވެ
. ވިދާޅުވެ އެކަލޭގެފާނު ސަޖިދަކުރައްވާ ފަދައިން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގުކޮށް ސަޖިދަކުރައްވައިފިއެވެ

އޭ ވިދާޅުވެ  اُهللا أَكْبرދެން . ތެދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ އޭ ވިދާޅުވެ ސަޖިދައިން اُهللا أَكْبرދެން 
. އެކަލޭގެފާނު ސަޖިދަކުރައްވާ ފަދައިން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގުކޮށް ދެވަނަސަޖިދަކުރައްވައިފިއެވެ
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ފަހެ މިޙަދީޘުން ބަޔާންވެގެންވާ  )1(."އޭ ވިދާޅުވެ ސަޖިދައިން ތެދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ اُهللا أَكْبرދެން 
ގައި ނަމާދުން ރަކުޢަތެއް ނުވަތަ ދެރަކުޢަތް އުނިވުމުން އަލުންނަމާދު ނުކޮށް އުނިވިބައި ގޮތު

. ފަހެ އެއީ އެދެމެދުގައި ވަގުތު އެހައިދިގުނުވާނަމައެވެ. ފުރިހަމަކޮށް ކުށުސަޖިދަކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ
ތަކީ އަލުން ދެންފަހެ ގެއަށްގޮސް ކައިބޮއި ހެދުމަށްފަހު އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ ރަނގަޅުގޮ

  .ނަމާދުކުރުމެވެ
މިސާލަކަށް މެންދުރުނަމާދުގައި ފަސްރަކުޢަތް  .ނަމާދަށް އިތުރުވާ ހިނދު - 2

. ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. ކުރެވުމެވެ
ފަހެ . ރައްވައިފިއެވެފަސްރަކުޢަތް ކުرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ނަމާދުގެ ރަކުޢަތް އިތުރުވީތޯއެވެ؟ ފަހެ އެކަލޭގެފާނު . އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވިއްޖެއެވެ
ކަލޭގެފާނު . ފަހެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ" ކިހިނެއްވީހެއްޔެވެ؟. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

އެއީ އެކަލޭގެފާނު . ޖިދަކުރައްވައިފިއެވެދެން އެކަލޭގެފާނު ދެސަ. ފަސްރަކުޢަތް ކުރައްވައިފީމުއެވެ
މިޙަދީޘުން ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގައި ހަނދާންނެތިގެން ރަކުޢަތެއް  )2(."ސަލާމްދެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ

  . ނަމާދަށް އިތުރުކުރުމަކުން ނަމާދެއް ބާޠިލެއްނުވާނެއެވެ
ނަމާދުގެ  ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީންނަން ހަނދާންނެތޭ ހިނދު ނުވަތަ - 3

ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް .ސުންނަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސުންނަތެއް ހަނދާންނެތޭ ހިނދު
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުޙައިނާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އްޔާތަށް އިށީނދެވަޑައިނުގަނެ މެންދުރުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތްކުރައްވާ ފުރަތަމަ އައްތަޙި
ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުން އަވަދިވެވަޑައިގެން . އެކަލޭގެފާނަށް ތެދުވެވަޑައިގަނެވުނެވެ

   )3(."ދެން އެއަށްފަހުގައި ސަލާމްދެއްވިއެވެ. ދެސަޖިދަކުރެއްވިއެވެ
ދާންވާ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް މަޑުނުކުރެވި ތެދުވެވެމުން ދަނިކޮށް ހަނ. ދަންނައެވެ

އަދި އެވަރަށް . ހިނދު ރުކޫޢުގެ ޙާލަތަށްވުރެ ބޮޑަށް ތެދުވެވިއްޖެނަމަ ނުއިށީނދެ ތެދުވާހުށިކަމެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا ފަހެ މާތް. ނުތެދުވެވެނީސް ހަނދާންވެއްޖެނަމަ ނުތެދުވެ އިށީންނަހުށިކަމެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا . ޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާ. މުޣީރަތު ބުނު ޝުޢުބާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
فَإِذَا  ،إِذَا قَام أَحدكُم من الركْعتينِ فَلَم يستتم قَائما فَلْيجلس". ފުޅުކުރެއްވިއެވެعليه وسلّم حديث 

                                                             
 .رواه البخاري ومسلم )1(

   .رواه اجلماعة )2(

  . رواه اجلماعة )3(
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މީހަކު ދެރަކުޢަތުން  ތިޔަބައިމީހުންކުރެ: "މާނައީ )1("السهوِ يِيجلس ويسجد سجدت استتم قَائما فَالَ
އަދި ފުރިހަމައަށް . ތެދުވާ ހިނދު ފުރިހަމައަށް ނުތެދުވެވޭނަމަ ފަހެ އިށީންނަހުށިކަމެވެ

  ."އަދި ކުށުސަޖިދަކުރާހުށިކަމެވެ. ތެދުވެވިއްޖެނަމަ ފަހެ ނުއިށީންނަހުށިކަމެވެ
ނު ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުهللا ފަހެ މާތް .ނަމާދުގައި ޝައްކުވާ ހިނދު - 4

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޢައުފުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
صالَته فَلَم يدرِ أَواحدةً صلَّى  يإِذَا شك أَحدكُم ف". ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެحديث

وإِذَا لَم يدرِ أَثَالَثاً صلَّى  ،وإِذَا لَم يدرِ ثنتينِ صلَّى أَم ثَالَثاً فَلْيجعلْها ثنتينِ ،أَم ثنتينِ فَلْيجعلْها واحدةً
: މާނައީ )2("ثُم يسجد إِذَا فَرغَ من صالَته وهو جالس قَبلَ أَنْ يسلِّم سجدتينِ ،أَم أَربعاً فَلْيجعلْها ثَالَثاً

ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކަށް އޭނާގެ ނަމާދުގައި ޝައްކުވާ ހިނދު ފަހެ އޭނާއަށް ކުރެވުނީ "
އަދި . އެއްރަކުޢަތްކަން ނުވަތަ ދެރަކުޢަތްކަން ނޭނގޭނަމަ ފަހެ އެއްރަކުޢަތް ކަމުގައި ބަލާހުށިކަމެވެ

މަ ފަހެ ދެރަކުޢަތް ކަމުގައި އޭނާއަށް ކުރެވުނީ ދެރަކުޢަތްކަން ނުވަތަ ތިންރަކުޢަތްކަން ނޭނގޭނަ
އަދި އޭނާއަށް ކުރެވުނީ ތިންރަކުޢަތްކަން ނުވަތަ ހަތަރުރަކުޢަތްކަން ނޭނގޭނަމަ . ބަލާހުށިކަމެވެ

މުގެ ކުރިން މާދުން އަވަދިވާ ހިނދު ސަލާމްދިނުދެން އޭނާ ނަ. ތިންރަކުޢަތް ކަމުގައި ބަލާހުށިކަމެވެ
ފަހެ މިޙަދީޘުން ބަޔާންވާ ." ދެސަޖިދަކުރާހުށިކަމެވެ )ކުށުސަޖިދައިގެ ގޮތުން(އިށީނދެއިންނަ ޙާލު 

ގޮތުގައި ނަމާދުކުރާމީހާ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދުގައި ޝައްކުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ އޭނާއަށް 
ދެން ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން . ޔަޤީންވާ އެންމެ މަދުޢަދަދެއްގެ މައްޗަށް އޭނާގެ ނަމާދު ބިނާކުރުމެވެ

  .މެވެކުށުސަޖިދަކުރު
ފަހެ ސުންނަތް ނަމާދުތަކުގައި އުނިއިތުރެއް ވެއްޖެނަމަ ކުށުސަޖިދަކުރަންޖެހުމާމެދު 

ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ކުށުސަޖިދަޖަހަން . ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިލާފުއުފެދިފައެވެ
ނާއި ޤިބުލައަށް އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ސުންނަތް ނަމާދަކީ އިށީނދެއިނދެގެން. ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ

އަދި ކިތަންމެ ބައިވަރު ރަކުޢަތެއް ކުރެވިދާނެ . ކުރިމަތިނުލައި ކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ
އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން . އަދި ކިތަންމެ މަދު ރަކުޢަތެއްވެސް ކުރެވިދާނެ ނަމާދެކެވެ. ނަމާދެކެވެ

އަދި . މަކަށަވަރުން އެއީވެސް ނަމާދެކެވެއެހެނީހަ. ވިދާޅުވަނީ ކުށުސަޖިދަކުރަން ޖެހޭނެކަމަށެވެ
އެއީ . އެނަމާދަކީ މަޢުނަވީގޮތުން ފަރުޟުނަމާދާ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބައިވެރިވުމެއްވާ ނަމާދެކެވެ

. ތަކުބީރު އިޙުރާމުން ނަމާދުން ބޭރުކަންތައްތައް ޙަރާމްވުމާއި ސަލާމުން އެކަންތައްތައް ޙަލާލުވުމެވެ

                                                             
 .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود وابن ماجه  )1(

  .وصححه األلباينرواه أمحد والترمذي وابن ماجه  )2(
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އަދި ޙާފިޡު އިބުނު ޙަޖަރު ފަތުޙުލްބާރީގައި . މުގައި ފެނެއެވެފަހެ ރާޖިޙުގޮތަކީ މިއީކަ
  .ބުރަވެވަޑައިގެންފައިވަނީވެސް މިގޮތުގެ މައްޗަށެވެ

އެކަން . ކިޔުންދަންނައެވެ) އައްތަޙިއްޔާތު(ދެންފަހެ ކުށުސަޖިދައަށްފަހު ތަޝައްހުދު 
ވެގެން އައިސްފައިވާ ރިވާޔަތްތައް ތަޝައްހުދުކިޔުމަށް ވާރިދު. ޞައްޙަޙަދީޘަކުން ސާބިތުވެގެންނުވެއެވެ

އަދި ޝާއްޛު ރިވާޔަތް ހިމެނިގެންވަނީ . ޝައިޚު އަލްބާނީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޝާއްޛު ކަމަށެވެ
ފަހެ ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ކުށުސަޖިދަކުރާނަމަ ތަޝައްހުދުކިޔުމަށް . ޟަޢީފުރިވާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ

  .އެހެންނަމަވެސް ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ ނުކިއުމެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
  
  

  ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން
  

ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަކީ 
އެބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ އަންނަނިވި . އެބަހީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. މުއައްކަދު ސުންނަތެކެވެ

. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. ވެޙަދީޘްފުޅެ
 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

"ّالْفَذ الَةص نلُ مأَفْض ةاعمالَةُ الْجةً صجرد رِينشععٍ وبޖަމާޢަތުގައި ކުރާނަމާދު : "މާނައީ  )1("بِس
ފަހެ މިޙަދީޘްފުޅުން އެކަހެރިކޮށް ." އެކަހެރިކޮށް ކުރާނަމާދަށްވުރެ ހަތާވީސްދަރަޖަ މާތްވެގެންވެއެވެ

އެހެންކަމުން އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރުން . ކުރާނަމާދު ބާޠިލުވެގެންނުވާ ކަމަށް ދަލީލުކުރެއެވެ
  . މިޙަދީޘްފުޅުން އިސްތިދުލާލު ކުރައްވަތެވެހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް އެބޭކަލުން 

އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވާ 
ވެސް   -  رمحه اهللا - އިމާމު ބުޚާރީ . އަދި މިއީ ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތްކަމުގައި ފެނެއެވެ. ކަމަށެވެ

. އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ އެއީ. ދެކިވަޑައިގެންފައިވަނީ މިގޮތަށެވެ
" ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަކީ ވާޖިބުކަމެއްކަން ބަޔާންވެގެންވާ ބާބު" "وجوبِ صالَة الْجماعة بباَ"

ޖަމާޢަތުގައި . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  - رمحه اهللا - ފަހެ ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިޔާ 
އަދި ކިފާޔަތުގެ . ފަހެ އެއީ ސުންނަތެއް ކަމަށް ބުނެވިފައިވެއެވެ. ދުކުރުން ދަންނައެވެނަމާ

. އަދި ޢައިނިއްޔަ ފަރުޟެއް ކަމަށްވެސް ބުނެވިފައިވެއެވެ. ފަރުޟެއް ކަމަށްވެސް ބުނެވިފައިވެއެވެ
                                                             

 .والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي رواه أمحد )1(
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هللا ވަރުން ފަހެ ހަމަކަށަ. އަދި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ދަލީލުކުރަނީ ޢައިނިއްޔަ ފަރުޟެއް ކަމަށެވެ
ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް ) އެބަހީ ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައި(ތަޢާލާ ޚައުފުގެ ޙާލަތުގައި 

އެހެންކަމުން އަމާންކަމުގެ ޙާލަތުގައި ފަރުޟުވުން އަދި މާއައުލާކަން . އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ
ރުކޫޢުކުރާ މީހުންނާ "  )٤٣: البقرة(  q  p  oZ  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. ބޮޑެވެ

ފަހެ އެކަލާނގެ .)" އެބަހީ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާށެވެ. (އެކުގައި ތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢުކުރާށެވެ
އަދި ހަމައެފަދައިން ޞަޙީޙު މުސްލިމުގައި . އެވަނީ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ

އެކަލޭގެފާނު ގޭގައި  )ލޯފަން ބޭކަލެއް( މި މަކްތޫމްއިބުނު އުއްހަމަކަށަވަރުން . ވާވެގެންވެއެވެރި
. ގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަތެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ނަމާދުކުރެއްވުމުގެ ހުއްދަދެއްވުމަށް 

އިބުނު އުއްމި " ބަންގީގެ އަޑު އައްސަވަންތޯއެވެ؟. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު 
. އެހެންވިއްޔާ އިޖާބަދޭށެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު . އާދޭހޭ. އެވެމަކްތޫމް ދެންނެވި

. ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަދި އެހެންރިވާޔަތެއްގައި އެކަލޭގެފާނު .)" އެބަހީ ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުވާށެވެ(
." އިނުގަންނަވަމެވެގޭގައި ތިބާ ނަމާދުކުރެއްވުމަށް ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަކަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކިވަޑަ"

އެކަލޭގެފާނާ ބެހޭގޮތުން ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްވެސް . ފަހެ އިބުނު އުއްމި މަކްތޫމަކީ ޞާލިޙު ބޭކަލެކެވެ
އަދި އެކަލޭގެފާނަކީ .) އެބަހީ ޢަބަސަސޫރަތް ފެށޭ އާޔަތްތަކެވެ. (ވަނީ ބާވައިލެއްވިފައެވެ

ޖިރުންގެ ތެރެއިން މުނާފިޤަކު ފިޔަވައި އަދި މުހާ. މުހާޖިރިއްޔަ ބޭކަލުންގެ ތެރެއިންވާ ބޭކަލެކެވެ
އެހެންކަމުން އެއްވެސް މުއުމިނަކަށް ޖަމާޢަތް . އެކަކުވެސް ޖަމާޢަތުން ފަހަށްޖެހޭކަމުގައި ނުވެއެވެ
އަދި ހަމައެފަދައިން ޞަޙީޙުލްބުޚާރީގައާއި . ދޫކޮށްލުން ހުއްދަވެގެން ނުވާކަން އެނގިއްޖެއެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ކުގައި ރިވާވެގެންވެއެވެޞަޙީޙުމުސްލިމުގައާއި އަދި ސުނަނުތަ
ثُم أَنطَلق  ،بِالناسِ يثُم آمر رجالً فَيصلّ ،لَقَد هممت أَنْ آمر بِالصالَة فَتقَام". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

عيم شمٍ الَ يطَبٍ إِلَى قَوح نم مزح مهعالٍ مالَةَبِرِجونَ الصدارِ ،هبِالن مهوتيب هِملَيع قرفَأُح" 
ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދަށް ޤަމަތްދިނުމަށް މީހަކަށް އަމުރުކުރެއްވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު "

ދެން މީސްތަކުންނާގެން އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުމަށް . ދެން ނަމާދަށް ޤަމަތްދެވެއެވެ. ގަސްތުކުރެއްވީމެވެ
ދެން . ފަހެ އޭނާ މީސްތަކުންނާގެން ނަމާދުކުރެއެވެ. އަމުރުކުރެއްވުމަށް ގަސްތުކުރެއްވީމެވެ މީހަކަށް

ދަރުބޮނޑިތަކަކާއެކު ބަޔަކު ގޮވައިގެން ނަމާދަށް ޙާޟިރުނުވެ ތިބިމީހުންގެ ގާތަށް ދިއުމަށް 
." އިލެއްވުމަށެވެއެބައިމީހުންގެ ގެތައް އަލިފާނުން އަންދަ އެއީ އެބައިމީހުނާއެކު. ވެގަސްތުކުރެއްވީމެ

އަންހެނުންނާއި ޅަދަރީން އެގެތަކުގައި ނުވާނަމަ . "އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ
ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެބަޔާންކުރެއްވީ ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުނުވާ މީހުން ." އަންދައިލެއްވީމުހެވެ
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ފަހެ . ޅަދަރީން ތިބުން ކަމެވެމަނާކުރީ އެގެތަކުގައި އަންހެނުންނާއި  އަންދައިލެއްވުން އެކަލޭގެފާނަށް
ޢަޛާބު ދިނުން ހުއްދަވެގެން ) އަންހެނުންނަށާއި ޅަދަރިންނަށް(ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންނަށް 

އަދި ޝައިޚު . އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންނަކީ ޖަމާޢަތް ވާޖިބުނުވާ މީހުންނެވެ. ނުވެއެވެ
 )1(އި ނަމާދުކުރުން ވާޖިބުކަމަށް ދަލީލުކުރަނީ ޢުޛުރެއްޖަމާޢަތުގަ ،ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް. ވިދާޅުވިއެވެ

   )2(."ފަހެ ޢުޛުރެއްވާނަމަ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން މާފުވެގެންވެއެވެ. ނުވާ ހިނދުގައެވެ
ފަހެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ޒަމާނުގައި އެބޭކަލުން ޖަމާޢަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް 

ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން هللا އްސުންލެއްވި ޢަބްދުރުهللا މާތް. އަހައްމިއްޔަތުކަން ދެއްވާފައިވެއެވެ
ހަމަކަށަވަރުން ބައެއްމީހުން ދެމީހުންގެ ކޮނޑުދަށުގައި . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

   )3(."ދެން ސަފުގައި އެމީހުން ބޭތިއްބެއެވެ. މިސްކިތަށް ގެނެވެއެވެ
ލުން ގޭގައި ނަމާދުކުރުން އަންހެނުން ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުވުން އަދި އެކަނބަ

ފަހެ އަންހެނުންނަށް މިސްކިތަށް ޖަމާޢަތުގައި  :އެކަނބަލުންނަށް މާތްވެ އައުލާވެގެންވުން
އެކަމަކު ހުވަނދުލުމެއްނެތި އަދި އެކަނބަލުންގެ . ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ދިއުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

ނަށް އެންމެ މާތްވެ އައުލާވެގެންވަނީ އަދި އެކަނބަލުން. އެއްވެސް ޒީނަތެއް ފާޅުނުވާ ގޮތަށެވެ
ބުނު ޢުމަރުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަހެ މާތް. އެކަނބަލުންގެ ގޭގައި ނަމާދުކުރުމެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
: މާނައީ )4("وبيوتهن خير لَهن ،عوا النساَء أَنْ يخرجن إِلَى الْمساجِدالَ تمن" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 

އަދި އެކަނބަލުންގެ ގެތަށް . އަންހެނުން މިސްކިތްތަކަށް ދިއުން ތިޔަބައިމީހުން މަނާނުކުރާހުށިކަމެވެ"
ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް ."އެކަނބަލުންނަށް މާހެޔޮވެގެންވެއެވެ) އެކަނބަލުން ނަމާދުކުރުމަށް(

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ގެ هللا: "މާނައީ )5("ولْيخرجن تفالَت ،مساجِد اِهللا ماَء اِهللاالَ تمنعوا إِ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 

އަދި އެކަނބަލުން . ން މިސްކިތްތަކަށް ދިއުން ތިޔަބައިމީހުން މަނާނުކުރާހުށިކަމެވެއަންހެން އަޅުތަކު
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا އަދިވެސް މާތް." ނުކުންނަހުށިކަމެވެ) ގެއިން(ހުވަނދުނުލައި 

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
                                                             

  .އެޢުޛުރުތަކުގެ ވާހަކަ ފަހުން އަންނާނެއެވެ )1(
  . لشيخ اإلسالم ابن تيمية "جمموع الفتاوى" )2(

 .رواه مسلم )3(

  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود  )4(

  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود  )5(
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: މާނައީ  )1("أَيما امرأَة أَصابت بخورا فَالَ تشهد معنا الْعشاَء اآلخرةَ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެثحدي
." ހުވަނދުލައިގެންހުރި އެއްވެސް އަންހެނަކު އަހުރެމެންނާއެކު ޢިޝާނަމާދަށް ޙާޟިރުނުވާހުށިކަމެވެ"

އްޞަކުރައްވާފައި އެވަނީ އެޒަމާނުގައި ޢާއްމުކޮށް ފަހެ މިޙަދީޘްފުޅުގައި ޢިޝާނަމާދު އެކަލޭގެފާނު ޚާ
އަދި ދުވާލުގައި . އަންހެނުން ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުވެއުޅެނީ ރޭގަނޑުގެ ނަމާދުތަކަށް ކަމުގައިވާތީއެވެ

އެއީ ދުވާލު . އެކަނބަލުން ހުވަނދުލައިގެން މިސްކިތަށް ޙާޟިރުވުން މާބޮޑަށް މަނާވެގެންވެއެވެ
  .ރިހެނުން ފިތުނަވެރިވުން މާބޮޑުވާނެއެވެއެކަނބަލުންގެ ސަބަބުން ފި

ތުގައި ނަމާދުކުރުން ކިގެއާދުރު އަދި ޖަމާޢަތްބޮޑު މިސް
ފަހެ ގިނަބަޔަކު ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުވާ އަދި ގެއާދުރު މިސްކިތުގައި  :މުސްތަޙައްބުވެގެންވުން

އިން ރުއްސުންލެއްވި އަބޫމޫސާގެ ކިބަهللا މާތް. ނަމާދުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
. ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން : "މާނައީ )2("الصالَة أَبعدهم إِلَيها ممشى يأَعظَم الناسِ أَجرا ف إِنَّ"
ހަކީ އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެނަމާދަށް އެންމެދުރުން ނަމާދުގައި އަޖުރުގެގޮތުން އެންމެ ބޮޑުމީ

. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް." ހިނގާފައި އަންނަމީހާއެވެ
ބިންތައް ހުސްވުމުން  ވަށައިގެންވާ) މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ(މިސްކިތުގެ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

رسول اهللا صلّى ފަހެ އެޚަބަރު . ސްތަކުން މިސްކިތްކައިރިއަށް ބަދަލުވާން އެދެފިއެވެބަނޫސަލިމާގެ މީ
ތިޔަބައިމީހުން މިސްކިތްކައިރިއަށް . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަށް ލިބިވަޑައިގެން  وسلّماهللا عليه 

ބައިމީހުން އެ." ބަދަލުވާން އެދޭ ޚަބަރު ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ
ފަހެ އެކަލޭގެފާނު . އަހުރެމެން އެގޮތަށް އެދެމުއެވެ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . އާދޭހޭ. ދަންނަވައިފިއެވެ

ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކުގައި ! އޭ ބަނޫސަލިމާގެ މީސްތަކުންނޭވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 
އިމީހުންގެ ތިޔަބަ. މެވެޤަރާރުވެގެން ތިބޭހުށިކަ) އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުނުވެ(ތިޔަބައިމީހުން 

   )3(.)"ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث މިފަދައިން އެކަލޭގެފާނު ދެފަހަރު . (ފިޔަވަޅުތައް ލިޔެވޭހުއްޓެވެ
ފަހެ ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ބޮޑުވިވަރަކަށް ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ މީހުންގެ އަޖުރުވެސް 

. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބުهللا މާތް. ބޮޑުވެގެންވެއެވެ
إِنَّ صالَةَ الرجلِ ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

                                                             
 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي )1(

 . رواه مسلم )2(

 .رواه أمحد ومسلم )3(
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هدحو هالَتص نكَى ملِ أَزجالر علِ ،مجالر عم هالَتص نكَى منِ أَزلَيجالر عم هالَتصو، ا كَثُوم وفَه ر
ހަމަކަށަވަރުން އެކަކާއެކު މީހާ ކުރާނަމާދު އޭނާ އެކަހެރިކޮށް : "މާނައީ )1("تعالَى أَحب إِلَى اِهللا

އަދި ދެމީހުންނާއެކު އޭނާ ކުރާނަމާދު އެކަކާއެކު އޭނާ . ކުރާނަމާދަށްވުރެ މާތްވެ ޠާހިރުވެގެންވެއެވެ
هللا ގިނަވީވަރަކަށް ) މީސްތަކުންގެ ޢަދަދު(އަދި . ވެކުރާނަމާދަށްވުރެ މާތްވެ ޠާހިރުވެގެންވެއެ

  ."ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ
ފަހެ  :މިސްކިތަށް ދާއިރު މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ދިއުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވުން

ކަށަވަރުން އޭނާ އެހެނީހަމަ. މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދާއިރު ދުވެފައި ދިއުމަކީ މަކުރޫހަވެގެންވާ ކަމެކެވެ
އަދި . އެވަނީ ނަމާދުކުރާ މީހެއްގެ ޙުކުމުގައެވެ އި ގެއިން ނުކުތީއްސުރެ އޭނާނަމާދަށްޓަކަ

هللا މާތް. އަޅުކަމުގައި މަޑުމައިތިރިކަން އިޚުތިޔާރުކުރުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
رسول اهللا صلّى . ނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 )2("بِالصالَة فَأْتوها وأَنتم تمشونَ وعلَيكُم السكينةُ يإِذَا نود". ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم حديث 
 .ނަމާދަށް ބަންގިދެވޭ ހިނދު ފަހެ އެނަމާދަށް ތިޔަބައިމީހުން ހިނގައިފައި އަންނަހުށިކަމެވެ: "މާނައީ

هللا އަދިވެސް މާތް." އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތަކަށް މަޑުމައިތިރިކަން ލާޒިމުކުރާހުށިކަމެވެ
رسول اهللا صلّى . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

فَالَ تأْتوها تسعونَ، وأْتوها تمشونَ علَيكُم  إِذَا أُقيمت الصالَةُ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم حديث 
ނަމާދަށް ޤަމަތްދެވޭ ހިނދު ފަހެ : "މާނައީ )3("السكينةُ، فَما أَدركْتم فَصلُّوا، وما فَاتكُم فَأَتموا
ފައި ކަމާއެކު ހިނގާމަޑުމައިތިރި! ތައަދިކިއެއް. ތިޔަބައިމީހުން އެނަމާދަށް ދުވެފައި ނާންނަހުށިކަމެވެ

. ލިބުނު މިންވަރެއް ކުރާހުށިކަމެވެ) ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުން(ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް . އަންނަހުށިކަމެވެ
  ."ފާއިތުވީ ބައި ފުރިހަމަކުރާހުށިކަމެވެ) ޖަމާޢަތުން(އަދި 

ފަހެ ޖަމާޢަތް  :އިމާމުމީހާ ނަމާދު ލުއިކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވުން
ނދު އިމާމުމީހާ މައުމޫމުންނާގެން ނަމާދު ލުއިކުރުން އެބަހީ ކުރުކުރުން ބޮޑުވެގެންވާ ހި

އެއީ މައުމޫމުންގެ ތެރޭގައި ބަލިމީހުންނާއި، މުސްކުޅިންނާއި، ޙާޖަތްތެރިން . މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
 .ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ތިބޭނެކަމަށް ބަލައިފައެވެ
إِذَا صلَّى أَحدكُم ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

                                                             
 .األلباينرواه أمحد وأبو داود والنسائي وحسنه  )1(

 .رواه أمحد ومسلم )2(

 .رواه اجلماعة )3(



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

191 
 

ّفخاسِ فَلْيلنطَوِّلفَلْي فِْسهنل كُمدلَّى أَحإِذَا صو ،الْكَبِريو يمقالسو يفعالض مهنفَإِنَّ م ،اَءفا ش1("لْ م( 
) ނަމާދު(ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު މީސްތަކުންނާގެން އިމާމުވެ ނަމާދުކުރާ ހިނދު ފަހެ : "އީމާނަ

އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ބަލިކަށިމީހުންނާއި، ބަލިމީހުންނާއި، . ލުއިކުރާހުށިކަމެވެ
ކުރާ ހިނދު ފަހެ އޭނާ އަދި ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު އެކަހެރިކޮށް ނަމާދު. މުސްކުޅިންވެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް." ބޭނުންވަރަކަށް ދިގުކުރާހުށިކަމެެވެ
. ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

مما أَعلَم من  يصالَت ي، فَأَتجوز فيِّإِطَالَتها، فَأَسمع بكَاَء الصبِ َألدخلُ فى الصالَة وأَنا أُرِيد يإِنِّ"
ّأُم دجو ةدشهكَائب نم ނަމާދު ދިގުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ތިމަންކަލޭގެފާނު ": މާނައީ )2("ه

ދެން . ގެފާނަށް އިވިވަޑައިގަނެއެވެފަހެ ކުޑަކުއްޖަކު ރޯއަޑު ތިމަންކަލޭ. ނަމާދު ފައްޓަވަމެވެ
އެއީ އެކުއްޖާ .) އެބަހީ ކިޔެވުން ކުރުކޮށްލައްވަމެވެ. (ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދު ކުރުކޮށްލައްވަމެވެ

ރޯއަޑުއިވުމުން އެކުއްޖާގެ މަންމަގެ ހިތަށް ކުރާނެ އަސަރު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް 
  ."އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީއެވެ

ނަމާދުގެ ! އަދިކިއެއްތަ. ކީ ނަމާދުން އުނިކުރުމެއް ނޫނެވެފަހެ ނަމާދު ލުއިކުރުމަ
އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ނަމާދުގައި . ޙަރަކާތްތައް ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ނަމާދުގެ ކިޔެވުން ކުރުކުރުމެވެ

އަދި އެއީ މުނާފިޤުންގެ . ވަނީ މަނާކުރައްވާފައެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ނިތްތެޅުން 
  .ފުޅުކުރައްވާފައެވެحديث  އެކަލޭގެފާނުވަނީ ނަމާދުކަމުގައި

އިމާމަށް ތަބާވުން ވާޖިބުވެގެންވުމާއި ޙަރަކާތްތަކުގައި އިމާމަށްވުރެ އިސްވުން 
އަދި އިމާމަށްވުރެ . ފަހެ ނަމާދުގައި އިމާމަށް ތަބާވުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ :ޙަރާމްވެގެންވުން

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. މްވެގެންވާ ކަމެކެވެކުރިން ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތައްކުރުމަކީ ޙަރާ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

اركَعوا، وإِذَا قَالَ إِنما جعلَ اِإلمام ليؤتم بِه فَالَ تختلفُوا علَيه، فَإِذَا ركَع فَ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 
وإِذَا سجد فَاسجدوا، وإِذَا صلَّى جالسا فَصلُّوا جلُوسا  ،ربنا لَك الْحمد :لمن حمده فَقُولُوا سمع اُهللا
ހެ ފަ. ވުމަށްޓަކައެވެވެހަމަކަށަވަރުން އިމާމު ބެހެއްޓުނީ އޭނާއަށް އިޤުތިދާ: "މާނައީ )3("أَجمعونَ

ފަހެ އޭނާރުކޫޢުކުރާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން . ތިޔަބައިމީހުން އޭނާއާ ޚިލާފުނުވާހުށިކަމެވެ

                                                             
  . رواه اجلماعة )1(

  .ابن ماجهوالبخاري ومسلم و رواه أمحد )2(

 .رواه أمحد والبخاري ومسلم )3(
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 ربناَ لَك الْحمدކިޔާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން سمع اُهللا لمن حمده އަދި އޭނާ . ރުކޫޢުކުރާށެވެ
އަދި އޭނާ . ން ސަޖިދަކުރާށެވެއަދި އޭނާ ސަޖިދަކުރާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހު. ކިޔާށެވެ

ވެސް އިށީނދެތިބެގެން އެންމެން އިށީނދެއިނދެގެން ނަމާދުކުރާނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން
رسول . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަބޫހުރައިރާގެ އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ." ނަމާދުކުރާށެވެ

روا والَ تكَبروا فَإِذَا كَبر فَكَبِّ ،إِنما اِإلمام ليؤتم بِه" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 
ربنا  :لمن حمده فَقُولُوا وإِذَا قَالَ سمع اُهللا ،وإِذَا ركَع فَاركَعوا والَ تركَعوا حتى يركَع ،رحتى يكَبِّ

دمالْح لَكو، جإِذَا سودجسى يتوا حدجسالَ توا ودجفَاس لُوساً  ،دلُّوا جساً فَصاللَّى جإِنْ صو
 اُهللا أَكْبرފަހެ އޭނާ . ވުމަށްޓަކައެވެވެއޭނާއަށް އިޤުތިދާ ވާކަން ކަށަވަރީއިމާމު: "މާނައީ )1("أَجمعونَ

ކިޔައިފުމަށް ދާންދެން  اُهللا أَكْبرދި އޭނާ އަ. ކިޔާށެވެ اُهللا أَكْبرކިޔާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން 
އިމީހުން އަދި އޭނާ ރުކޫޢުކުރާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބަ. ނުކިޔާހުށިކަމެވެ اُهللا أَكْبرތިޔަބައިމީހުން 
. އަދި އޭނާ ރުކޫޢަށް ގޮސްފުމަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢަށް ނުދާހުށިކަމެވެ. ރުކޫޢުކުރާށެވެ
އަދި އޭނާ . ކިޔާށެވެربناَ ولَك الْحمد ކިޔާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން  لمن حمده سمع اُهللاއަދި އޭނާ 

އަދި އޭނާ ސަޖިދައަށް ގޮސްފުމަށް . ސަޖިދަކުރާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ސަޖިދަކުރާށެވެ
ނަމާދުކުރާނަމަ  އަދި އޭނާ އިށީނދެއިނދެގެން. ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން ސަޖިދައަށް ނުދާހުށިކަމެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް." ވެވެސް އިށީނދެ ތިބެގެން ނަމާދުކުރާށެއެންމެން ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން
رسول اهللا އަހުރެމެން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބަރާއު ބުނު ޢާޒިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އޭ سمع اُهللا لمن حمده ފަހެ އެކަލޭގެފާނު . މުއެވެގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ނަމާދުކުރަ صلّى اهللا عليه وسلّم
ވިދާޅުވެ ދެން ސަޖިދައަށް ވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ ނިތްކުރިފުޅު ބިންމަތީގައި ޖެހިއްޖައުމަށް 

   )2(."ލަންބައިނުލައެވެ) ސަޖިދައަށް ދިއުމަށް(ބުރަކަށި  ވެސްދާންދެން އަހުރެމެންކުރެ އެކަކުގެ
. އްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުهللا އަދިވެސް މާތް

أَما يخشى أَحدكُم ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
: މާނައީ )3("صورته صورةَ حمارٍ لَ اُهللارأْسه رأْس حمارٍ أَو يجع إِذَا رفَع رأْسه قَبلَ اِإلمامِ أَنْ يجعلَ اُهللا

އޭނާގެ ބޯ ޙިމާރެއްގެ هللا ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު އިމާމަށްވުރެ ކުރިން އޭނާގެ ބޯ އުފުލުމުން "

                                                             
 .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود  )1(

  . رواه اجلماعة )2(

 .رواه اجلماعة )3(



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

193 
 

ބޮލަށް ބަދަލުކުރައްވައިފާނެކަމަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ސޫރަ ޙިމާރެއްގެ ސޫރައަށް ބަދަލުކުރައްވައިފާނެ 
  "އްޔެވެ؟ކަމަކަށް ބިރެއްނުގަނޭހެ

ފަހެ އިމާމުމީހާއާ އެކު  :ނަމަ ޖަމާޢަތަކަށްވުންހަމަވެއްޖެއިމާމުމީހާއާއެކު އެކަކު 
އަދި އޭނާއާ އެކު ނަމާދުކުރީ ކުޑަކުއްޖެއް . އެންމެ މީހަކު ނަމާދުކުރިޔަސް ޖަމާޢަތަކަށް ވާނެއެވެ
ބުނު هللا ދުރުއްސުންލެއްވި ޢަބްهللا މާތް. ކަމުގައިވިޔަސް އަންހެނެއް ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ

އަހުރެންގެ މައިފުށުގެ . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ގެ އަނބިކަނބަލުން މައިމޫނާގެ އަރިހުގައި އެއްރޭ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފުޅު އަދި ބޮޑުދައިތާ

ދު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ދަމުނަމާرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ . އަހުރެން ވީމެވެ
. ދެން އެކަލޭގެފާނާއެކު ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި އަހުރެންވެސް ތެދުވެއްޖައީމެވެ. ތެދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އަހުރެންގެ ބޮލުގައި . ފަހެ އަހުރެން އެކަލޭގެފާނުގެ ވާތްފަރާތުގައި ހުއްޓިއްޖައީމެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް )1(."ތުގައި އަހުރެން ބެހެއްޓެވިއެވެހިއްޕަވައި އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނާތްފަރާ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުންނާގެން ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެވަޑައިގެންނެވިތަނާ މިސްކިތަށް މީހަކު 

އޭނާއާއެކު ނަމާދުކުރުމުން . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث ފަހެ . އެވެވަދެއްޖެ
ދެން މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ތެދުވެ އޭނާއާ " އޭނާއަށް ޞަދަޤާތްކުރާނީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟

ނަމާދަށް އަނެއްޖަމާޢަތް ފަހެ މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތްނިމުމަށްފަހު އެ )2(."އެކުގައި ނަމާދުކޮށްފިއެވެ
ހެދުން ހުއްދަވެގެންވާކަމަށް މިޙަދީޘްފުޅުން އިމާމު އަޙުމަދާއި، އިމާމު އިސްޙާޤާއި، އިމާމު 

. އަދި ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް އެއީއެވެ. ތިރުމިޛީއާއި މިބޭބޭކަލުން އިސްތިދުލާލުކުރައްވާފައިވެއެވެ
މުމަށްފަހު އެނަމާދަށް ދެވަނަޖަމާޢަތެއް ނުހެދޭނެކަމަށް އަދި ބައެއް ބޭކަލުން މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތް ނި

. އެބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދެން ނަމާދުކުރަންޖެހޭނީ ވަކިވަކިން ކަމަށެވެ. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިމާމު ސުފުޔާނާއި، އިމާމު މާލިކާއި، އިމާމު އިބުނު މުބާރަކާއި، އިމާމު 

  .މިބޭބޭކަލުންނެވެޝާފިޢީއާއި 
ރަސްމީ އިމާމުގެ  :އިމާމުމީހާ މައުމޫމަކަށް ބަދަލުވުން ހުއްދަވެގެންވުން

ބަދަލުގައި އިމާމުވެ ނަމާދުކުރާމީހާ އޭނާ ނަމާދުކުރަން ހުއްޓައި ރަސްމީ އިމާމު މިސްކިތަށް 
ންލެއްވި ރުއްސުهللا މާތް. ޙާޟިރުވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށް މައުމޫމަކަށް ބަދަލުވުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

                                                             
  .رواه اجلماعة )1(

  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والترمذي  )2(
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ބަނޫ ޢަމްރު ބުނު . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ސަހުލު ބުނު ސަޢުދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا ޢައުފުގެ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އުފެދުނު އަރައިރުމެއް އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށްޓަކައި 

ފަހެ . ނަމާދުވަގުތު ޖެހިއްޖެއެވެ ފަހެ. އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެعليه وسلّم 
ފަހެ އަހުރެން ނަމާދަށް . އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ އަރިހަށް މުއައްޛިނު އައިސް ދަންނަވައިފިއެވެ

ޤަމަތްދިނުމުން ކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނާގެން ނަމާދުކުރައްވަންވީނޫންތޯއެވެ؟ އަބޫބަކުރު 
. ކުންނާގެން ނަމާދުކުރައްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެފަހެ އަބޫބަކުރު މީސްތަ. އާނއެކެވެ. ދަންނަވައިފިއެވެ

އަދި ސަފުގެ . ވަޑައިގެންފިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ދެންފަހެ މީސްތަކުން ނަމާދަށްތިއްބައި 
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަބޫބަކުރުގެފާނަށް (ފަހެ މީސްތަކުން . ތެރެއަށް ވެދެވަޑައިގެންފިއެވެ

އަދި އަބޫބަކުރަކީ ނަމާދުގައި ފަހަތަށް . އަތްޖަހަންފަށައިފިއެވެ) ން އެންގުމަށްޓަކައިވަޑައިގެންފިކަ
ދެންފަހެ މީސްތަކުން އަތްޖެހުން ގިނަކުރި ހިނދު އަބޫބަކުރު . އެނބުރިވަޑައިގަންނަވާ ބޭކަލެއްނޫނެވެ
وسلّم  رسول اهللا صلّى اهللا عليهފަހެ އެކަލޭގެފާނަށް . ފަހަތަށް އެނބުރިވަޑައިގެންފިއެވެ

އިޝާރާތްފުޅުން އަބޫބަކުރަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ . ފެނިވަޑައިގެންފިއެވެ
އެހިނދު އަބޫބަކުރު ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައި . ފަހަތަށްޖެހިވަޑައިނުގަތުމަށް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ

އަށް هللاކުގެ މައްޗަށް ކުރެއްވި ކަންތަރުފާނަށް އަމުއެކަލޭގެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
رسول اهللا صلّى އަދި . ދެން އަބޫބަކުރު ސަފުގެ ތެރެއަށް ވެދެވަޑައިގެންފިއެވެ. ޙަމްދުކުރައްވައިފިއެވެ

ދެން މީސްތަކުންނާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލައްވައި . އިސްވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވައިފިއެވެاهللا عليه وسلّم 
ކަލޭގެފާނަށް އިމާމުކަމުގައި ހުންނެވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ! ވެއޭ އަބޫބަކުރެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 

. ފަހެ އަބޫބަކުރު ދެންނެވިއެވެ" އަމުރުކުރެއްވި ހިނދު އެކަމުން މަނާވެވަޑައިގަތީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟
ގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم) އެބަހީ އަބޫބަކުރަށް(އަބޫ ޤުޙާފާގެ ދަރިއަށް 

) މީސްތަކުންނަށް( رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمދެން . މާދުކުރުމަށް އެކަށީގެންވެސް ނުވެއެވެނަ
ތިޔަބައިމީހުން އަތްޖެހުން ގިނަކުރާތީ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 

. ކިޔާހުށިކަމެވެسبحاَنَ اِهللا ހެ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އީމާމުމީހާ ނަމާދުގައި ކުށެއްކޮށްފިކަން އެނގިއްޖެމީހާ ފަ
. ކިޔާ ހިނދު އިމާމުމީހާ އޭނާގެ އެތަސްބީޙައަށް އެނބުރިލާނެއެވެسبحاَنَ اِهللا ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ 

) ނަމާދުގައި އިމާމަށް ކުށެއްކުރެވުމުން(އަދި ހަމަކަށަވަރުން .) އެބަހީ އިޞްލާޙުކުރާނެއެވެ(
   )1(."އަތްޖެހުންވަނީ އަންހެނުންނަށެވެ

                                                             
  .والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رواه أمحد )1(
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ފަހެ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން  :އިމާމާއެކު މައުމޫމަށް ރަކުޢަތް ލިބޭމިންވަރު
. ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިމާމުމީހާއާއެކު ރަކުޢަތުގެ ރުކޫޢު ލިބިއްޖެމީހާއަށް އެރަކުޢަތް ލިބޭނެކަމަށެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅެވެهللا އެބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތް
إِذَا جِئْتم إِلَى الصالَة ونحن ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ

އަހުރެމެން : "މާނައީ )1("ومن أَدرك الركْعةَ فَقَد أَدرك الصالَةَ ،سجود فَاسجدوا والَ تعدوها شيئًا
އިވާ ޙާލު ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދަށް އަންނަ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ގަސަޖިދާ

އަދި ރުކޫޢު . އަދި އެރަކުޢަތް ރަކުޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމަނާހުށިކަމެވެ. ސަޖިދައަށްދާހުށިކަމެވެ
މިޙަދީޘްފުޅުން ." ފަހެ އޭނާއަށް ރަކުޢަތްލިބިއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ. ލިބިއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ

ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގައި މައުމޫމުމީހާ ސަފަށް ވަންނައިރު އިމާމުމީހާ ރުކޫޢުގައިވާނަމަ އެނގި
އިވާނަމަ މައުމޫމުމީހާވެސް ސަޖިދާގައަދި އިމާމުމީހާ . މައުމޫމުމީހާވެސް ދާންޖެހޭނީ ރުކޫޢަށެވެ

މަކު އެކަ. އެއީ ހަށަންބަންތަކުބީރުކިޔައި ދެއަތް އުފުލައިފައެވެ. ދާންޖެހޭނީ ސަޖިދައަށެވެ
އަދި ހަމައެފަދައިން މިޙަދީޘްފުޅުން އެނގޭގޮތުގައި އިމާމުމީހާ . ހަށަންބަންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

  .ރުކޫޢުން ތެދުވުމުގެ ކުރިން ސަފަށްވަދެ ރުކޫޢަށް ދެވިއްޖެމީހާއަށް އެރަކުޢަތް ލިބޭނެއެވެ
ށް ރަކުޢަތް އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސޫރަތުލްފާތިޙާ ނުކިޔައިފިމީހާއަ

މިބޭކަލުންގެ . އިމާމު ބުޚާރީވެސް ބުރަވެވަޑައިގެންފައިވަނީ މިގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. ނުލިބޭނެކަމަށެވެ
ދަލީލުތައް ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކުގެ ތެރޭގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔެވުމުގެ މައުޟޫޢުގެ ދަށުން އިސްވެ 

ޔެވުން މިމައުޟޫޢުގެ ދަށުންވެސް އަދި އިމާމުމީހާގެ ފަހަތުގައި މައުމޫމުން ކި. ހިނގައްޖެއެވެ
އެ ޙަދީޘްފުޅުތައް . މިރައުޔުގެ ދަލީލުތައް ވަރަށްވަރުގަދައެވެ. ބައެއްވާހަކަތައް އިސްވެ ހިނގައްޖެއެވެ

މިދަލީލުތައް ތިބާއަށް ސާބިތުވުމަށްފަހު . "ބަޔާންކުރެއްވުމަށްފަހު އިމާމު ޝައުކާނީ ވިދާޅުވިއެވެ
. ރިހަމަ ރަކުޢަތް ލިބުމުގެ މައްޗަށްކަން ތިބާއަށް އެނގޭނެއެވެރަކުޢަތް ލިބުން ބިނާވެގެންވަނީ ފު

އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ނަމާދަށް ކޮޅަށްހުރުން ވާޖިބުކުރަނިވި ދަލީލުތަކާއި ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔެވުން 
އަދި . ވާޖިބުކުރަނިވި ދަލީލުތަކުން ބަރީއަވުން ޙާޞިލުކޮށްދޭނެ އެއްވެސް ދަލީލެއް ނުވެއެވެ

އެވެ ކިޔުނު ފޮތުގައި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން  "مماَاِإل فلْخ ةُاَءرالق"އިމާމު ބުޚާރީގެ  .ވިދާޅުވިއެވެ
މީސްތަކުން ރުކޫޢުގައިވާ ޙާލު . "އަބޫހުރައިރާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ

އަދި ." މަނާށެވެތިބާއަށް މީސްތަކުންނާ ބައިވެރިވެވިއްޖެނަމަ އެއީ ރަކުޢަތެއްކަމުގައި ނުހި
ޝާފިޢީމަޒުހަބުގެ ބޮޑެތިދަންނަބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އިމާމު ތަޤިއްޔުއްދީނު އައްސުބުކީ 

                                                             
   .األلباينابن خزمية واحلاكم وحسنه رواه أبو داود و )1(
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ގައި އަހުރެން މިމައްސަލާ. ޅުވިއެވެއަދި އިމާމު މުޤުބިލީ ވިދާ. ރާޖިޙުކުރައްވާފައިވަނީވެސް މިގޮތެވެ
ކުރުމަށްފަހުގައި ނިކުތް ނަތީޖާއަކީ ދަލީލެއް ޖަމާ އަދި ފިޤުހީގޮތުން ހުރިހާ. މެވެވަރަށް ހޯދައިބެލީ

ގައި ޙާފިޡު ޢިރާޤީ އަދި ތިރުމިޛީގެ ޝަރަޙާ. ކަމެވެރުކޫޢުލިބުމަކުން އަދި ރަކުޢަތްނުލިބޭނެ
ފާތިޙާސޫރަތް ނުލިބިއްޖެމީހާ އެރަކުޢަތް ރަކުޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނުން އެއީ . ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

  )1(."އަހުރެން އިޚުތިޔާރުކުރާ ގޮތެވެ
ގިނަޢިލްމުވެރިން ރާޖިޙުކުރައްވާފައިވަނީ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން . ންނައެވެދަ

އެބަހީ . ނު ގޮތެވެއެކަމަކު ރައްކާތެރިކަން ބޮޑުގޮތަކީ ފަހުން މިދެންނެވު. ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތެވެ
މަށް އެއީ ފާތިޙާސޫރަތް ކިޔެވުން ފަރުޟުވެގެންވާ ކަ. އާ ނުލައި ރަކުޢަތް ނުހިމެނުމެވެސޫރަތުލްފާތިޙާ

  .ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ދަލީލުތައް ޞައްޙަކަން ބޮޑުވެފައި ވަރުގަދަވެގެން ވާތީއެވެ
ފަހެ ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުނުވުން  :ޢުޛުރުތައް ތުން ފަހަށްޖެހުން ހުއްދަކުރާޖަމާޢަ

އެޢުޛުރުތައް ތިރީގައި . ހުއްދަކުރާ ޢުޛުރުތަކެއް ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ
  .ރާހުށީމެވެބަޔާންކު

 .ދުޝްމިނެއްގެ ފަރާތުން ބިރުވެރިކަމެއް ޖެހިފައިވުން ނުވަތަ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވުން - 1
އެކަލޭގެފާނު . ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

داَء فَلَم يأْته فَالَ سمع النِّمن "  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ
ބަންގީގެ އަޑުއިވި ދެން ނަމާދަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެމީހާ : "މާނައީ )2("صالَةَ لَه إِالَّ من عذْرٍ

ބުނު هللا ދެން ޢަބްދު." ފަހެ ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން މެނުވީ އޭނާއަކަށް ނަމާދެއް ނުވެއެވެ. ދަންނައެވެ
އެއީ ބިރާއި . ޢުޛުރަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. ޢައްބާހާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ

  .ބައްޔެވެ
ބުނު ޢުމަރުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް .ފިނިގަދަވުމާއި ވާރޭވެހުން -2،3

އެކަލޭގެފާނުގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ތިޔަބައިމީހުން ( "صلُّوا في رِحاَلكُم"ޅުގައި ފިނިގަދަވެ ވާރޭވެހޭ ރޭރެއަށް މުއައްޛިނުމީހާއަށް ދަތުރުފު

އަދި  )3(."މިފަދައިން ގޮވުމަށް އަމުރުކުރައްވައެވެ.) ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކުގައި ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެވެރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެهللا މާތް

                                                             
 .خمتصراً" نيل األوطار" )1(

 .وصححه األلباينرواه ابن ماجه والدارقطين وابن حباّن واحلاكم  )2(

  .رواه البخاري ومسلم )3(
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ފަހެ . އާއެކު ދަތުރަކު ނިކުމެއްޖައީމުއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެއްފަހަރަކު އަހުރެމެން 
. ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث އެހިނދު . ވާރޭވެހެން ފަށައިފިއެވެ

   )1(."ކުރުމަށް އެދޭމީހާ ފަހެ ގޭގައި ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ގޭގައި ނަމާދު"
ބުނު ޢުމަރުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް .ނަމާދުވަގުތު ކާނާ ޙާޟިރުވުން - 4

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
حاجته منه، وإِنْ أُقيمت  يدكُم علَى الطَّعامِ فَالَ يعجلْ حتى يقْضإِذَا كَانَ أَح". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ކެއުމެއްގެ މަތީގައި ވާނަމަ ފަހެ އެއިން އޭނާގެ : "މާނައީ )2("الصالَةُ
ނަމާދަށް ޤަމަތްދެވުނު އަދި . ބޭނުން ފުދިއްޖައުމަށް ދާންދެން އޭނާ އަވަސްވެނުގަންނަހުށިކަމެވެ

  ."ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ދެޙާޖަތުންކުރެ ޙާޖަތަކަށް ދާންޖެހިފައި ހުރުން - 5

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
الَ صالَةَ بِحضرة الطَّعامِ والَ وهو يدافعه ". އެއްސެވީމެވެފުޅުކުރައްވަނިކޮށް ތިމަންކަމަނާ އަޑު حديث

ثَانبކާނާ ޙާޟިރުވާ ވަގުތުގައާއި ދެޙާޖަތަށް ދާންވެފައި ހުންނަ ވަގުތު ނަމާދެއް : "މާނައީ )3("اَألخ
  ."ނުވެއެވެ

سول اهللا رފަހެ މިބަޔާންކުރެވުނީ ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުން ފަހަށްޖެހުން ހުއްދަކުރާ އަދި 
  .ގެ ސުންނަތުން ސާބިތު ޢުޛުރުތަކެވެصلّى اهللا عليه وسلّم 

ފަހެ އިމާމުކަންކުރުން އެންމެ  :އިމާމުކަންކުރުން އެންމެ ޙައްޤުވެގެންވާމީހާ
ފަހެ ޤުރުއާން . ޙައްޤުވެގެންވާމީހާއަކީ މީސްތަކުންކުރެ ޤުރުއާން އެންމެ ބޮޑަށް ހިތުދަސްމީހާއެވެ

. ވެގެންވާނަމަ ކީރިތިރަސޫލާގެ ސުންނަތް އެންމެ ބޮޑަށް ދަންނަމީހާއެވެހިތުދަސްކަމުގައި ހަމަހަމަ
އަދި . އަދި ސުންނަތް އެނގުމުގައި ހަމަހަމަވެގެންވާނަމަ ހިޖުރައިގެ ގޮތުން އެންމެ އިސްމީހާއެވެ

  . އެކަމުގައިވެސް ހަމަހަމަވެގެންވާނަމަ އުމުރުގެ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑުމީހާއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا މާތް

 ،إِذَا كَانوا ثَالَثَةً فَلْيؤمهم أَحدهم". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ

                                                             
 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي )1(

 .رواه البخاري )2(

 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود )3(
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مهؤأَقْر ةامبِاِإلم مقُّهأَحފަހެ  އި ވާނަމައެބައިމީހުންނީ ތިންމީހުން ކަމުގަ: "މާނައީ )1("و
އަދި އެމީހުންކުރެ އިމާމުކަން އެންމެ ޙައްޤުވެގެންވާ . މާމަކަށް ވާހުށިކަމެވެއެބައިމީހުންކުރެ އެކަކު އި

  ."މީހަކީ އެމީހުންކުރެ ޤުރުއާން އެންމެ ހިތުދަސްމީހާއެވެ
. ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް

يؤم الْقَوم أَقْرؤهم ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ފާނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެ
 ،السنة سواًء فَأَقْدمهم هجرةً يفَإِنْ كَانوا ف ،الْقراَءة سواًء فَأَعلَمهم بِالسنة يفَإِنْ كَانوا ف ،لكتابِ اِهللا

بيته  يوالَ يقْعد ف ،سلْطَانِه يؤمن الرجلُ الرجلَ فوالَ ي ،الْهِجرة سواًء فَأَقْدمهم سلْما يإِنْ كَانوا ففَ
إِالَّ بِإِذْنِه هتكْرِملَى تގެ ފޮތް އެންމެ هللاބައެއްގެ އިމާމުކަން އެމީހުންކުރެ : "މާނައީ )2("ع

ފަހެ އެބައިމީހުން ޤުރުއާން ހިތުދަސްކަމުގައި ހަމަހަމަވެގެންވާނަމަ ފަހެ . ރާހުށިކަމެވެހިތުދަސްމީހާ ކު
 އަދި ސުންނަތް. އެބައިމީހުންކުރެ ސުންނަތް އެންމެ ބޮޑަށްދަންނަމީހާ އިމާމުކަންކުރާހުށިކަމެވެ

 އެބައިމީހުން ހަމަހަމަވެގެންވާނަމަ ހިޖުރަކުރުމުގެ ގޮތުން އެންމެ އިސްމީހާދަތުމުގައި 
އަދި ހިޖުރަކުރުމުގައި އެންމެން ހަމަހަމަވެގެންވާނަމަ އިސްލާމްވުމުގެ . އިމާމުކަންކުރާހުށިކަމެވެ

އަނެއްމީހާގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާގެ  އަދި މީހަކު. މުކަންކުރާހުށިކަމެވެގޮތުން އެންމެ އިސްމީހާ އިމާ
އޭނާގެ ހުއްދައާއެކު މެނުވީ  އަދި އޭނާގެ ގޭގައި އޭނާގެ ތަންމަތީގައި )3(.އިމާމަކަށް ނުވާހުށިކަމެވެ

  ."ނުއިށީންނަހުށިކަމެވެ
ފަހެ ތަންދޮރުދަންނަ ކުޑަކުއްޖާގެ  :ޞައްޙަވެގެންވާ މީހުން އެބަޔެއްގެ އިމާމުކަން

އަދި . އަދި ލޯފަންމީހާގެ އިމާމުކަންވެސް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. އިމާމުކަން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ
ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، ކޮޅަށްހުންނަމީހާ އިށީނދެއިންނަމީހާ ކޮޅަށްހުންނަމީހާގެ 

ނަތް ނަމާދުކުރާމީހާ ފަރުޟު އިށީނދެއިންނަމީހާގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، އަދި ސުން
ނަމާދެއްކުރަން ހުންނަމީހާގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، ފަރުޟު ނަމާދުކުރާމީހާ ސުންނަތް 

ދުކުރުމާއި، ތައްޔައްމުމުކޮށްގެން ހުންނަމީހާ ނަމާދެއްކުރަން ހުންނަމީހާގެ ފަހަތުގައި ނަމާ
ވުޟޫކޮށްގެން ހުންނަމީހާގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، ވުޟޫކޮށްގެން ހުންނަމީހާ ތަޔައްމުމުކޮށްގެން 

ދަތުރުވެރިޔާ މުޤީމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، ، ހުންނަމީހާގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި
                                                             

 .د ومسلم والنسائيرواه أمح )1(

 .رواه أمحد ومسلم والنسائي وابن ماجه )2(

އަދި މިސްކިތެއްގައި . އެބަހީ ގެއެއްގައި އެގޭވެރިމީހާ ހުއްޓައި އޭނާގެ ހުއްދައެއް ނެތި އެގޭމީހުންގެ އިމާމަކަށް ނުވާހުށިކަމެވެ )3(
އެއީ ޤުރުއާން ކިތަންމެ ބޮޑަށް ހިތުދަސް . ނުވާހުށިކަމެވެ އެމިސްކިތުގެ ރަސްމީ އިމާމު ހުއްޓައި އޭނާގެ ހުއްދައެއް ނެތި އިމާމަކަށް

 .ކަމުގައިވީނަމަވެސް މެއެވެ
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ތުގައި ގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، މާތްމީހާ އޭނާއަށްވުރެ ދަށްމީހާގެ ފަހަމުޤީމުމީހާ ދަތުރުވެރިޔެއް
  .ގޮތެއް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ ނަމާދުކުރުމާއި މިހުރިހާ

ރުއްސުންލެއްވި ޢަމްރު ބުނު ސަލަމާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަވަށުގެ هللا ފަހެ މާތް
ން ހައަހަރު ނުވަތަ ފުޅުގެ އުމުރުއޭރު އެކަލޭގެފާނު. މީސްތަކުންނާގެން އިމާމުވެ ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ

ހަނގުރާމައަށް ވަޑައިގެންނެވި ދެފަހަރެއްގައި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަދި . ހަތްއަހަރެވެ
ނާއަށް މީސްތަކުންނާގެން އިމާމުވެ ނަމާދުކުރެއްވުމަށްޓަކައި އިބުނު އުއްމި މަކްތޫމް މަދީ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަދި . ބޭކަލެކެވެ އަދި އެކަލޭގެފާނަކީ ލޯފަން. ވެރިކުރެއްވިއެވެ
އަވަހާރަވެވަޑައިގެންނެވި އާލާސްކަންފުޅުގައި އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އިށީނދެ 

އިށީނދެ އިންނަވައިގެން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަދި . އިންނަވައިގެން ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
ރުގެފާނު ކޮޅަށްހުންނަވައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ނަމާދުކުރެއްވި އިރު އަބޫބަކު

ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަދި މުޢާޛުގެފާނު . ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
ޢިޝާނަމާދުކުރައްވައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަވަށުގެ މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން އެބައިމީހުންނަށް 

އަދި  )1(.އަދި އެއީ މުޢާޛުގެފާނަށް ސުންނަތް ނަމާދެކެވެ. މާދު ކޮށްދެއްވައެވެއިމާމުވެ ޢިޝާނަ
ރުއްސުންލެއްވި މިޙުޖަނު ބުނު އަދުރަޢުގެ ކިބައިން هللا މާތް. އަވަށުގެ މީހުންނަށް ޢިޝާނަމާދެވެ

ހަށް ގެ އަރިرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަހުރެން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
ފަހެ . ފަހެ ނަމާދަށް ޤަމަތްދެވިއްޖެއެވެ. އޭރު އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ މިސްކިތުގައެވެ. އައީމެވެ

ދެން އެކަލޭގެފާނު . އަދި އަހުރެން ނަމާދުނުކޮށް ހުރެއްޖައީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވައިފިއެވެ
އަހުރެމެންނާއެކު ނަމާދެއް ". ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެވަޑައިގެން އަހުރެންނަށް ދަންނަވައިފިއެވެ

އަހުރެން ކަލޭގެފާނުގެ ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ" ނުކުރަމުހެއްޔެވެ؟
އެގޮތަށް . "ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އަހުރެންނަށް ދަންނަވައިފިއެވެ. އަރިހަށް މިއައީ ނަމާދުކޮށްގެންނެވެ

އަދި އެއީ ސުންނަތް . ނާއެކު ނަމާދުކުރާށެވެތިބާ ހެދިޔަސް މިސްކިތަށް އާދެވޭ ހިނދު މީސްތަކުން
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަދި މައްކާ ފަތަޙައިގެ ދުވަސްތަކުގައި  )2(."ނަމާދެއް ކަމުގައި ބަލާށެވެ

ނަމާދުން ސަލާމްދެއްވާ (އަދި . ނަމާދެއް ދެރަކުޢަތުން ކުރެއްވިއެވެ މަޣުރިބުނަމާދު ފިޔަވައި ހުރިހާ

                                                             

ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި މުޢާޛުގެފާނު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެއްނަމާދު ދުވާލަކު ދެފަހަރަކު ނުކުރެވޭނެއެވެ )1(
ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަވަށުގެ މީސްތަކުންނާގެން އިމާމުވެ ކުރެއްވިނަމާދު . ޢިޝާނަމާދެވެ ކުރެއްވި ނަމާދަކީ އެކަލޭގެފާނަށް ފަރުޟު

އެކަމުން . އަދި އަވަށުގެ މީހުންނަށްވާނީ އެބައިމީހުންގެ ފަރުޟު ޢިޝާނަމާދަށެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ވާނީ ސުންނަތް ނަމާދަކަށެވެ
 . ފަހަތުގައި ފަރުޟު ނަމާދެއްކުރުމަށް އިޤުތިދާވެވިދާނެކަމެވެ އެނގުނު އެއްޗަކީ ސުންނަތްނަމާދެއް ކުރަން ހުންނަމީހާގެ

 .   يف صحيح اجلامع وصححه األلباينرواه أمحد  )2(
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ފަހެ . ތެދުވެ ފަހުދެރަކުޢަތްކުރާށެވެ! އޭ މައްކާގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ. "ރައްވައެވެފުޅުކުحديث ) ހިނދު
  ."ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންނީ ދަތުރުވެރިންނެވެ

ދެންފަހެ މުޤީމެއްގެ ފަހަތުގައި ދަތުރުވެރިޔާ ނަމާދުކުރާނަމަ ކުރާނީ ހަތަރުރަކުޢަތް 
އަދި އިމާމުމީހާއާ އެކު . ނުކުރެވޭނެއެވެއެބަހީ އޭނާއަށް ނަމާދު ޤަޞްރެއް . ފުރިހަމައަށެވެ

هللا މާތް. ދެރަކުޢަތް ލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ފަހުން ތެދުވެ ދެރަކުޢަތް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ
ދަތުރުވެރިޔާގެ ޙާލަކީ ފަހެ . "ބުނު ޢައްބާހާ ސުވާލުކުރެވުނެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

އަދި . ދެރަކުޢަތްކުރެއެވެ) ޞްރުކޮށްޤަ(ކޮބައިތޯއެވެ؟ އޭނާ އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރާ ހިނދު 
ބުނު ޢައްބާސް هللا ފަހެ ޢަބްދު. މުޤީމެއްގެ ފަހަތުގައި ކުރާ ހިނދު ހަތަރުރަކުޢަތްކުރެއެވެ

   )1(."ސުންނަތް ގޮތަކީ އެއީއެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ
ފަހެ : ސަލާމްދިނުމަށްފަހު އިމާމުމީހާ މައުމޫމުންނާ ދިމާއަށް އެނބުރިލުން

. މާމުމީހާ މައުމޫމުންނާ ދިމާއަށް އެނބުރިލުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެސަލާމްދިނުމަށްފަހު އި
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ސަމުރާ ބުނު ޖުންދުބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

رسول : "މާނައީ )2("ينا بِوجهِهإِذَا صلَّى صالَةً أَقْبلَ علَ ملَّسو هيلَع ى اُهللاصلَّ يكَانَ النبِ". ވިދާޅުވިއެވެ
 ދިމާއަށް ހިނދު އަހުރެމެންނާ) އަވަދިވެވަޑައިގަންނަވާ(ނަމާދެއްކުރައްވާ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

އަދި އަސްވަދު އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅުގެ ކިބައިން ." ކުރިމަތިލައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ
ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަހުރެން . "ޅު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފު. ރިވާކުރެއްވިއެވެ

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ސަލާމްދެއްވާ ހިނދު އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާ ދިމާއަށް . ފަހަތްޕުޅުގައި ނަމާދުކުރީމެވެ
   )3(."އެނބުރިލައްވައެވެ

 ފަހެ މައުމޫމުންނާ ދިމާއަށް އެނބުރިލާއިރު ކަނާތްފަރާތުން އެނބުރިލިޔަސް ނުވަތަ
ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ދެގޮތްވެސް . ވާތްފަރާތުން އެނބުރިލިޔަސް މައްސަލައެއްނެތެވެ

ޤުބައިޞާ ބުނު ހަލަބު އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅުގެ ކިބައިން . އަރިހުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
هللا عليه وسلّم رسول اهللا صلّى ا. "އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާކުރެއްވިއެވެ

ދެފަރާތްޕުޅުންވެސް ) ނަމާދު ނިމޭ ހިނދު(ފަހެ . އަހުރެމެންނާގެން އިމާމުވެ ނަމާދުކުރައްވައެވެ
  )4(."އެކަލޭގެފާނު އަހުރެމެންނާ ދިމާއަށް އެނބުރިލައްވައެވެ

                                                             
  .رواه أمحد ومسلم )1(

 .والبخاري رواه أمحد )2(

  .وصححه األلباينرواه أبو داود  )3(

  .وصححه األلباينرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه  )4(
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ފަހެ  :އަންހެނާ އަންހެނުންގެ ޖަމާޢަތެއްގައި އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުން
އަދި އަންހެނާ އިމާމުކަން ކުރާއިރު . މާމުކަން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެއަންހެނުންނަށް އަންހެނާގެ އި

هللا އިމާމު ބައިހަޤީ ޞައްޙަ ސަނަދަކާއެކު މާތް. ހުއްޓިހުންނާނީ ފުރަތަމަ ސަފުގެ މެދުގައެވެ
އެދެކަނބަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނާއި އުއްމުސަލަމާގެ ކިބައިން 

އަދި . ކަނބަލުން އަންހެނުންނާގެން އިމާމުވެ ނަމާދުކުރައްވަތެވެފަހެ އެދެ. "ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ
ފަހެ އެކަނބަލުންނަށް އަންހެނުންގެ ޖަމާޢަތުގައި އިމާމުވެ ." ސަފުގެ މެދުގައި ހުއްޓިވަޑައިގަނެތެވެ

ނަމާދުކުރާއިރު އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވޭ ނަމާދުތަކުގައި އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް 
އެކަމަކު އެކަނބަލުންނަށް އެންމެ ހެޔޮވެގެންވަނީ ޖަމާޢަތުގައި . ވެރިން ވިދާޅުވެއެވެޢިލްމު

އެހެނީހަމަކަށަވަރުން . ނަމާދުކުރަން އެދޭނަމަ ފިރިހެނުންގެ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމެވެ
  .އެކަނބަލުންނަށް ޖަމާޢަތް ވާޖިބުވެގެންނުވެއެވެ

. ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ ފަހެ އަންހެނަކަށް ފިރިހެނުންގެ އިމާމަކަށްވެ
رسول . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫބަކްރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

لَن يفْلح قَوم ولَّوا أَمرهم ". ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث
ބައެއްގެ ކަންތައްތަކުގެ ވެރިއަކަށް އަންހެނަކު ހަދައިފި ބަޔަކު ދުވަހަކުވެސް : "މާނައީ )1("امرأَةً

  .ހިމެނެއެވެ ވެސްއަދި އެކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އިމާމުކަން." ކާމިޔާބެއްނުވާނެއެވެ
  
  

  އިމާމުކަމާބެހޭ ތަފާތު ބައެއް މަސްއަލަތައް
  

ފަހެ އެއީ  :ހުރެ އިމާމުކަންކުރުން އިމާމުމީހާ މައުމޫމުންނަށްވުރެ އުސްތަނެއްގައި
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫމަސްޢޫދު އަލްއަންޞާރީގެ ކިބައިން هللا މާތް. މަކުރޫހަވެގެންވާ ކަމެކެވެ

އިމާމުމީހާ މައުމޫމުންނަށްވުރެ އުސްތަނެއްގައި ހުރުން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
  )2(."އްވިއެވެމަނާކުރެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

މިސާލަކަށް ބަޔަކަށް . ފަހެ ބޭނުމެއްޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެގޮތް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު ސަޢުދުގެ ކިބައިން هللا މާތް. ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ

                                                             
 .والبخاري والترمذي والنسائي أمحد رواه )1(

 .وصححه األلباينرواه أبو داود والدارقطين  )2(
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ންބަރުމަތީ ބެހެއްޓުނު ދުވަހު މިމެފުރަތަމަ މިންބަރު އެން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
ދެން އޭގެ މަތީގައި . އިށީނދެވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އަހުރެން ދުށީމެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

ދެން ފަހަތަށް . ދެން ރުކޫޢުކުރައްވައިފިއެވެ. އޭ ވިދާޅުވެ ހަށަންބަންނަވައިފިއެވެاُهللا أَكْبر ހުންނަވައި 
. ވަޑައިގަންނަވާ އޭގެ ކައިރިއަށް ސަޖިދައަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެތިން ފައިބާވާފައި މިންބަރު މަހިންގަ

ފަހެ ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެވަޑައިގެންނެވި . ދެން އަލުން މިންބަރު މައްޗަށް އަރައިވަޑައިގެންނެވިއެވެ
ވަރުން ހަމަކަށަ! އޭ މީސްތަކުންނޭވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ހިނދު މީސްތަކުންނާ ކުރިމަތިލައްވައި 

ތިމަންކަލޭގެފާނު މިގޮތަށް މިކަންތައްކުރެއްވީ ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނާ އިޤުތިދާވެ އަދި 
   )1(."ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވިގޮތް ތިޔަބައިމީހުން ދަސްކުރުމަށްޓަކައެވެ

هللا މާތް. ދެންފަހެ މައުމޫމުން އިމާމަށްވުރެ މަތީގައި ތިބުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު މިސްކިތުގެ . "ސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއް

  )2(."އިމާމާ އިޤުތިދާވެ ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ) ތިރީގައި ހުންނެވި(މަތީގައި ހުންނަވައިގެން 
އިމާމުމީހާއާއި މައުމޫމުންނާ ދެމެދު ހުރަހެއްވާ ޙާލު މައުމޫމުން އިމާމުމީހާއާ 

އެއީ . އީމާމުމީހާގެ ޙަރަކާތްތައް ދެނެގަތުން އެކަށީގެންވާނަމަ ހުއްދަވެގެންވެއެވެ :ޤުތިދާވުންއި
މަގެއް . ފަރުދާއެއް ނުވަތަ ފާރެއްފަދަ އެއްޗެއްގެ ނިވަލުގައި އިމާމުމީހާ ވާނަމަ އޭނާގެ އަޑުއިވުމެވެ

ފަހެ އިމާމު ބުޚާރީ . ފެނުމެވެ ނުވަތަ ކޯރެއްފަދަ އެއްޗެއް ދެމެދުގައި ހުރަސްވެފައިވާނަމަ އިމާމުމީހާ
ތިބާއާ އިމާމާ . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޙަސަނުލްބަޞަރީގެ ކިބައިން ނަޤުލުކުރައްވާފައިވެއެވެ

އަދި ." ދެމެދު ކޯރެއްވާ ޙާލު އޭނާއާ އިޤުތިދާވެ ތިބާ ނަމާދުކުރުމަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތެވެ
ނުވަތަ ފާރެއްވިޔަސް  މީހާއާ އިމާމުމީހާއާ ދެމެދު މަގެއްމައުމޫމު. "އަބޫމިޖުލަޒު ވިދާޅުވިއެވެ

  )3(."ތަކުބީރުގެ އަޑު އިވޭނަމަ އިމާމުމީހާއާ އިޤުތިދާވާށެވެހަށަންބަން
 :އިމާމުމީހާ ނަމާދުގެ ތެރޭގައި މައުމޫމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އިމާމުކަމަށް އިސްކުރުން

ލަންޖެހޭފަދަ ޢުޛުރެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ފަހެ ނަމާދުގެ ތެރޭގައި އިމާމުމީހާއަށް ނަމާދު ދޫކޮށް
ދެން . މައުމޫމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އިސްކޮށްފައި އިމާމުމީހާ ނަމާދު ދޫކޮށް އެނބުރިދާނީއެވެ

މިސާލަކަށް . ނަމާދުގެ ބާކީއޮތްބައި މިހާރު އިމާމަކަށް އެއިސްކުރެވުނު މީހާ ފުރިހަމަކުރާނީއެވެ
ން ދަނިކޮށް ވުޟޫނެތްކަން ހަނދާންވެއްޖެނަމަ އެގޮތަށް އިމާމުމީހާ މައުމޫމުންނާގެން ނަމާދުކުރަމު

ހަމައެފަދައިން އިމާމުމީހާ ހިނެއިން ވާޖިބުވެފައި ވަނިކޮށް ހިނައިނުގަނެ . ކަންތައްކުރާނީއެވެ
                                                             

 .والبخاري ومسلم رواه أمحد )1(

 .رواه البخاري تعليقاً )2(

 .رواه البخاري )3(
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ހަނދާންނެތިގެން ނަމާދުކުރަން ފަށައި ނަމާދުކުރަމުން ދަނިކޮށް ހަނދާންވެއްޖެނަމަ އެގޮތަށް 
. ގޮތަށް ހެދުމަކުން އެއްވެސް މައުމޫމެއްގެ ނަމާދެއް ބާޠިލެއްނުވާނެއެވެއަދި އެ. ކަންތައްކުރާނީއެވެ

ފަހެ ޢުމަރުގެފާނު . އަދި އިމާމުފަހަތުގައި ނަމާދުންކުރެވުނު މިންވަރުވެސް ބާޠިލުނުމެވާނެމެއެވެ
އެއީ . ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވި ޙާދިޘާގައި ޢުމަރުގެފާނު އެގޮތަށް ކަންތައްކުރެއްވިއެވެ

އަބޫލުއުލުއު އަލްމަޖޫސީ އެކަލޭގެފާނުގެ ގައިކޮޅަށް ޚަންޖަރު ހަރައިލި ހިނދު . "އްގައެވެފަތިސްނަމާދެ
ނުވަތަ ކުއްތާ އަހުރެން . ކުއްތާ އަހުރެން ޤަތުލުކޮށްފިއެވެ"އޭ ވިދާޅުވެ اُهللا أَكْبر އެކަލޭގެފާނު 
ފު އިމާމުކަމަށް ދެން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު ޢައު. މިފަދައިން ވިދާޅުވިއެވެ." ކައިލައިފިއެވެ

އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު ޢައުފު ވަރަށް ލުއިލުއިކޮށް ނަމާދު . އިސްކުރެއްވިއެވެ
އަދި ނަމާދު ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ރުކޫޢަށް ދިއުމުގެ ކުރިން  )1(."ފުރިހަމަކުރައްވައިފިއެވެ

ގޫނުވާނެނަމަ އިޝާރާތުން އިމާމުމީހާއަށް އެފަދަ ޢުޛުރެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަދި މައުމޫމުންނަށް އުނދަ
ނުވަތަ ދުލުން ތިޔަބައިމީހުން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބޭށޭ ބުނެފައި ގޮސް ވުޟޫކޮށްގެން ނުވަތަ 

رسول اهللا ފަހެ އެއްދުވަހަކު . "ހިނައިގަނެގެން އައިސް ނަމާދުކުރިއަށް ގެންދިއުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
ވިދާޅުވަން އުޅުއްވަނިކޮށް ޖުނުބުގެ ޙާލަތުގައި  اُهللا أَكْبرފަތިސްނަމާދަށް ފައްޓަވަން لّم صلّى اهللا عليه وس

އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވިކަން ހަނދުމަފުޅުވެވަޑައިގެން ތިޔަބައިމީހުން ތިބިގޮތަށް ތިބޭށޭ ވިދާޅުވެ 
ދެން ޠާހިރުވެވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުން ފެންތިކިތަޅާ . ގެކޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

   )2(."ސްކިތަށް ވަޑައިގެން ނަމާދުކުރެއްވިއެވެޙާލު މި
އެބަހީ މައުމޫމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އެހެނިހެން  :އިމާމުމީހާގެ ފަހަތުން ތަބުލީޣުކުރުން

ފަހެ އިމާމުމީހާގެ އަޑު މުޅިމިސްކިތުގެ . މައުމޫމުންނަށް އިމާމުމީހާގެ ތަކުބީރުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ
رسول اهللا އެއްފަހަރަކު . "އެކަންކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ ތެރެއަށް ފޯރާކަމުގައި ނުވާނަމަ

އަށް އާލާސްކަންފުޅެއް ޖެހިވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަޑުފުޅު މަޑުކަމުން صلّى اهللا عليه وسلّم 
ދެންފަހެ އިމާމުމީހާގެ އަޑު ." އަބޫބަކުރުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުން ތަކުބީރު ކިޔުއްވިއެވެ

! އަދި ކިއެއްތަ. ޅިމިސްކިތަށް ފޯރާނަމަ އެކަންކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެން ނުވެއެވެމު
  .  މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ
  
  

                                                             
 .رواه البخاري )1(

  .والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رواه أمحد )2(
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  ނަމާދުގައި އިމާމުމީހާއާއި މައުމޫމުންގެ މަޙައްލު

  
އިމާމުމީހާއާއެކު އެންމެމީހަކު ނަމާދުކުރާނަމަ އިމާމުމީހާއާއި އޭނާ ހުންނަންޖެހޭ 

ގައި މައުމޫމުމީހާ ހުންނާނީ އިމާމުމީހާގެ ގައިގައި ޖެހޭގޮތަށް އޭނާގެ ފަހެ އެޙާލަތު :މަޙައްލު
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް. އިމާމުގެ ފަހަތަކުނޫނެވެ. ކަނާތްފަރާތުގައެވެ
އި ނަމާދުކުރެއްވުމަށްޓަކަرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

ފަހެ . ފަހެ އަހުރެން އައިސް އެކަލޭގެފާނުގެ ވާތްފަރާތުގައި ހުއްޓިއްޖައީމެވެ. ތެދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ
އެކަލޭގެފާނު އަހުރެންގެ އަތުގައި ހިއްޕަވައި އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނާތްފަރާތަށް އަހުރެން 

ކަލޭގެފާނުގެ އަދި އެ. ދެން ޖާބިރު ބުނު ޞަޚުރު އަތުވެއްޖެއެވެ. އަނބުރައިލައްވައިފިއެވެ
ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އަހުރެމެން ދެމީހުންގެ އަތުގައި ހިއްޕަވައި ފަހަތަށް . ވާތްފަރާތުގައި ހުއްޓިއްޖެއެވެ

   )1(."ފޮނުވައިލައްވައި އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ސަފުހައްދުވައިފިއެވެ
ހޭނީ އިމާމުގެ ދެންފަހެ އަންހެނަކު އިމާމުމީހާއާ އިޤުތިދާވާނަމަ އެކަނބުލޭގެ ހުންނަންޖެ

އަދި ފިރިހެނުން އިމާމުގެ ފަހަތުގައި ތިބިނަމަ އެކަނބުލޭގެ ހުންނަންޖެހޭނީ . ފަހަތުގައެވެ
هللا މާތް. ފިރިހެނުންގެ ސަފަށް އަރައިގެން ނުވާނެއެވެ. ފިރިހެނުންގެ ސަފުގެ ފަހަތުގައެވެ

. ދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވި. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަހުރެމެންގެ ގޭގައި އަހުރެންނާއި ޔަތީމާ ދެމީހުން "

   )2(."ވީ އަހުރެމެންގެ ފަހަތުގައެވެއުއްމުސުލައިމު ހުންނެ އަދި އަހުރެންގެ މަންމަ،. އެވެނަމާދުކުރީމު
މީހުންވާނަމަ އިމާމުމީހާއާއި އިމާމުމީހާއާއެކު ދެމީހުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ

. ފަހެ އެޙާލަތުގައި މައުމޫމުން ތިބެންޖެހޭނީ އިމާމުމީހާގެ ފަހަތުގައެވެ :މައުމޫމުންގެ މަޙައްލު
  . އިސްވެދިޔަ ދެޙަދީޘްފުޅުން އެކަން ސާބިތުވެއްޖެއެވެ

ދެންފަހެ އިމާމުމީހާއާ ދިމާގައި އޭނާއާ އެންމެކައިރީގައި ތިބެންޖެހޭނީ ތަންދޮރު 
. އެއީ އިމާމުމީހާއަށް ކުށެއްކުރެވިއްޖެނަމަ އޭނާއަށް ލައިދެވޭ ފަންތީގެ މީހުންނެވެ. މީހުންނެވެދަންނަ
އެކަލޭގެފާނު . ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

منكُم أُولُو اَألحالَمِ  يليلنِ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ

                                                             
  .رواه مسلم وأبو داود )1(

 .اه البخاري ومسلمرو )2(
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: މާނައީ )1("وإِياكُم وهيشات اَألسواقِ ،ثُم الَّذين يلُونهم ،ثُم الَّذين يلُونهم ،ثُم الَّذين يلُونهم ،والنهى
އެންމެ ގާތަށް  ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ތަންދޮރުދަންނަ ބުއްދިވެރިން ތިމަންކަލޭގެފާނާ ޖެހިގެން"

ދެން އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެންވާ . ދެން އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެންވާ މީހުންނެވެ. ތިބޭހުށިކަމެވެ
އަދި ބާޒާރުތަކުގެ އަޑުފަށްގަނޑުން . ދެން އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެންވާ މީހުންނެވެ. މީހުންނެވެ

ރައިރުންވެ އަޑުގަދަ އެބަހީ މިސްކިތުގައި އަ. (ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިވާހުށިކަމެވެ
  .)"ނުކުރާހުށިކަމެވެ

ފަހެ ކުޑަކުދިން ތިބެންޖެހޭނީ ފިރިހެނުންގެ  :އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ މަޙައްލު
ފަހެ ޢުމަރުގެފާނަށް ކުޑަކުއްޖަކު ކުރީސަފުން ފެނިއްޖެނަމަ ސަފުން . ސަފުތަކުގެ ފަހަތުގައެވެ

އެބަހީ . ހެނުން ތިބެންޖެހޭނީ އެކުދިންގެ ފަހަތުގައެވެއަދި އަން. ބައިލައްވާ ކަމުގައި ރިވާވެގެންވެއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. އެންމެ ފަހަތުގައެވެ

جالِ أَولُها خير صفُوف الرِّ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ
اوهرا آخهرالنِّ ،ش فُوفص ريخاولُها أَوهرشا وهراِء آخފިރިހެނުންގެ ސަފުތަކުގެ : "މާނައީ )2("س

އަދި އެސަފުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ . ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ސަފަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ސަފެވެ
އަންހެނުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަދި . ނުބައިވެގެންވާ ސަފަކީ އެންމެ ފަހުސަފެވެ
އަދި އެސަފުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ . ހެޔޮވެގެންވާ ސަފަކީ އެންމެ ފަހުސަފެވެ

އެބަހީ ފިރިހެނުންގެ އެންމެ ފަހުސަފާ އެންމެ ކައިރިވެގެންވާނީ ." ސަފަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ސަފެވެ
އެހެންކަމުން ދެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކަށް ޝައިޠާނާ  .އަންހެނުންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސަފެވެ

އަދި ނަމާދުގައި ހުންނަންޖެހޭ އެބައިމީހުންގެ ޚުޝޫޢަތްތެރިކަން . ވަސްވާސްލައިދިނުން ބޮޑުވާނެއެވެ
  .ކުޑަވާނެއެވެ

ފަހެ ސަފުގައި ޖާގައޮތް ޙާލު ސަފުގެ  :ސަފުގެފަހަތުގައި އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރުން
ޙުމަދާއި، އިމާމު އައިމާމު . ށް ނަމާދުކޮށްފިމީހާގެ ނަމާދު ބާޠިލުވެގެންވެއެވެފަހަތުގައި އެކަހެރިކޮ

އިސްޙާޤާއި، އިމާމު ނަޚަޢީއާއި، އިމާމު ޙައްމާދާއި، އިމާމު ޙަސަނު ބުނު ޞާލިޙާއި، އިމާމު އިބުނު 
ކަމަށް އަދި ރާޖިޙު. މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  -اهللا مرمحه -އަބީ ލައިލާއާއި، އިމާމު ވަކީޢު 

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ވާބިޞާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ފަހެ މާތް. ފެންނަނީ މިގޮތެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ސަފުގެ ފަހަތުގައި މީހަކު ނަމާދުކުރަނިކޮށް . "ވިދާޅުވިއެވެ

                                                             
 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي )1(

 .رواه اجلماعة إالّ البخاري )2(
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އަދި  )1(."އަމުރުކުރެއްވިއެވެ ފަހެ އޭނާއަށް ނަމާދު އަލުން ކުރުމަށް އެކަލޭގެފާނު. ދެކެވަޑައިގަތެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީ ބުނު ޝައިބާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

އަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މީހަކު ސަފުގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރަންހުއްޓައި . ވިދާޅުވިއެވެ
ކަލޭގެފާނު ހުއްޓިވަޑައިގެން ހުންނަވައި އޭނާއަށް ދެން އޭނާ ނަމާދު ނިމެންދެން އެ. ފެނިވަޑައިގަތެވެ

ފަހެ ސަފުގެ ފަހަތުގައި އެކަހެރިކޮށް . ތިބާ އަލުން ނަމާދުކުރާށެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 
   )2(."ނަމާދުކުރާ މީހާއަށް ނަމާދެއް ނުވެއެވެ

އިމާމު  އަދި އިމާމު ޙަސަނުލްބަޞަރީއާއި، އިމާމު އަބޫޙަނީފާއާއި، އިމާމު އައުޒާޢީއާއި،
. ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާގެ ނަމާދު ބާޠިލުނުވާނެކަމަށެވެ  -اهللا مرمحه -މާލިކާއި، އިމާމު ޝާފިޢީ 

هللا މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތް. އެކަމަކު މަކުރޫހަވެގެންވާ ކަމަށް އެބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
رسول اهللا ވެދެވަޑައިގެންނެވިއިރު އެކަލޭގެފާނު މިސްކިތަށް . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫބަކުރާގެ ވާހަކައެވެ

ދެން އެކަލޭގެފާނު ސަފަށް ވެދެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން . އޮންނެވީ ރުކޫޢުގައެވެصلّى اهللا عليه وسلّم 
ދެން ނަމާދު . އަދި ރުކޫޢުގެ ޙާލަތުގައި އޮންނަވައި ސަފަށް ވެދެވަޑައިގަތެވެ. ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަތެވެ

ނަމާދުގެ މައްޗަށް . "(ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަބޫބަކުރާއަށް ه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليނިމުމުން 
އަދި ދެވަނަފަހަރަށް އެގޮތަށް ! އިތުރުކުރައްވާށިއެވެهللا ތިބާގެ ދަހިވެތިކަން ) ހުރި

ސަފުން  ،ފަހެ އެބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަބޫބަކުރާ ނަމާދުން ބައެއް )3(."ކަންތައްނުކުރާށެވެ
رسول اهللا صلّى އަދި އެކަލޭގެފާނަށް ) އެބަހީ ރުކޫޢުކުރެއްވުން(ށް އަދާކުރެއްވުން ބޭރުގައި އެކަހެރިކޮ

ނަމާދު އަލުން ކުރެއްވުމަށް އަމުރުނުކުރެއްވުން ދަލީލުކުރަނީ އެފަދަ މީހާގެ ނަމާދު  اهللا عليه وسلّم
  .ބާޠިލުނުވާނެކަމަށެވެ

އްލިދާނެކަމަށް ބިރުން ރަކުޢަތް ގެ. ފަހެ އޭގެ ޖަވާބުގައި މިފަދައިން ބުނެވިދާނެއެވެ
އެކަމަކު . ރަކުޢަތުގެ މިންވަރެއް ސަފުން ބޭރުގައި އަދާކުރުމަކުން ނަމާދެއް ބާޠިލެއްނުވާނެއެވެ

ރަކުޢަތެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނައިން ސަފުން ބޭރުގައި އެކަހެރިކޮށް އަދާކޮށްފިނަމަ ނަމާދު 
  .ޅުވެފައިވާ ގޮތެކެވެފަހެ މިއީ ވަރަށްގިނަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާ. ބާޠިލުވާނެއެވެ

ދެންފަހެ މީހަކު މިސްކިތައް ވަންނަ ހިނދު ސަފުފުރިފައިވާނަމަ އޭނާ ހަދާނީ 
ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފަހަތުސަފުން މީހެއްގެ ކޮނޑުގައި 

އެކަމަށް އިންކާރު  އަދި ފަހަތަށް ދަމައިލެވޭ މީހާ. މަޑުމަޑުން ހިފައި ފަހަތަށް ދަމައިލުމަށެވެ
                                                             

 .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه  )1(

 .وصححه األلباينرواه أمحد وابن ماجه والبيهقي  )2(

 .والبخاري وأبو داود والنسائي رواه أمحد )3(
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ދެން ސަފުން ހުސްވި ތަންކޮޅު ސަފުގައި ތިބިމީހުން ކައިރިކައިރިއަށް ޖެހިލައި . ނުކުރުމަށެވެ
އަދި އެގޮތަށް ޙަރަކާތްކޮށްލުމަކުން އެބައިމީހުންގެ ނަމާދަކަށް އެއްވެސް ފަރަޤެއް . ބައްދައިލާނީއެވެ
މިވާހަކަ . އެންމެ ހެޔޮފިޔަވަޅު ކަމުގައިވެއެވެއެއީ އިންސާނާއަށް އެޅޭ ! އަދި ކިއެއްތަ. ނާންނާނެއެވެ

އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ . ޖެހިގެން އަންނަ މައުޟޫޢުގައި ބަޔާންކުރާހުށީމެވެ
އަދި އިމާމުމީހާ ރުކޫޢަށް ދިއުމުގެ ކުރިން . އެހެންމީހަކު އަންނަންދެން އޭނާ މަޑުކޮށްގެން ހުރުމަށެވެ

އަދި އެޙާލަތުގައި އޭނާގެ . ވެގެ ފަހަތުގައި އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރުމަށެމީހަކު ނައިސްފިނަމަ ސަފު
ފަހެ . އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެއީ މަޖުބޫރީ ޙާލަތެކެވެ. މާދު ބާޠިލުނުވާނެކަމަށެވެނަ

  .ރާޖިޙުވެގެންވާކަމަށް ފެންނަނީ ފުރަތަމަ ގޮތެވެ
  
  

  ނަމާދަށް ސަފުހެދުން
  

އަދި ދެވަނަސަފުހަދާނީ ފުރަތަމަސަފު . ވެސަފުހަދަން ފަށާނީ އިމާމާ ދިމާއިންނެ
އަދި ކޮނޑާ ކޮނޑުޖައްސައި އަދި ފަޔާ ފައިޖައްސައި ސަފު މުޅިން . ފުރުމުންނެވެ

އަދި ކަތިކަމެއް . އަދި ސަފުގައި އެއްވެސް ހުސްތަނެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ސީދާކުރަންޖެހޭނެއެވެ
ދުވެގެން އައިސްފައިވާ ބައެއް ނައްޞުތައް ސަފުހެދުމާ ބެހޭގޮތުން ވާރި. ހުރެގެންނުމެވާނެމެއެވެ

  .ބަޔާންކުރަމެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

ންނާ މެތަކުބީރު ވިދާޅުވުމުގެ ކުރިން އަހުރެހަށަންބަންرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ވިދާޅުވިއެވެ
ތިޔަބައިމީހުން : "މާނައީ )1("أَقيموا صفُوفَكُم وتراصوا". ކުރައްވައެވެފުޅުحديث ކުރިމަތިލައްވައި 

  ." އަދި އެކަކުއަނެކަކާ ގުޅި ލާމެހިލާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ސަފުތައް ސީދާކުރާށެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދިވެސް މާތް

سووا ". މިފަދައިން ސަފަށް ގޮވައިލައްވައެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
فُوفَكُمص، ّفةَ الصوِيسفَإِنَّ ت الَةامِ الصمت نތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ  : "މާނައީ )2("م

ނީ ނަމާދު ފުރިހަމަވުމުގެ ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ސަފު އެއްވަރުކުރުންވަ. ސަފުތައް އެއްވަރުކުރާށެވެ

                                                             
 .والبخاري رواه أمحد )1(

 .والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه رواه أمحد )2(
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فَإِنَّ تسوِيةَ ". ޒުވަނީ މިފަދައިންނެވެޚާރީގައި މިޙަދީޘްފުޅުގެ ފަހުލަފުއަދި ޞަޙީޙުލްބު." ތެރެއިންނެވެ
الَةالص ةإِقَام نم فُوفފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ސަފުތައް އެއްވަރުކުރުންވަނީ ނަމާދު  : "މާނައީ "الص

  ."ނެވެޤާއިމުކުރުމުގެ ތެރެއިން
. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް
أَقيموا ". މިފަދައިން ސަފަށް ގޮވައިލައްވައެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

فُوفبِ ،الصاكنالْم نياذُوا بحلَلَ ،ووا الْخدسو، لودوا بِأَييين انِكُموإِخ،  اتجوا فُرذَرالَ تو
طَانيلشއަދި ކޮނޑުތައް އެއްވަރުކުރާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ސަފުތައް ސީދާކުރާށެވެ: "މާނައީ )1("ل .

އެބަހީ . (އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ އަޚުންގެ އަތްތަކަށް މަޑުމޮޅިވާށެވެ. އަދި ހުސްދޭތެރެތައް ބައްދާށެވެ
އަދި ޝައިޠާނާއަށް .) ބޮޑުތަން ހިފައިގެން ގަދަކަން ނުދައްކާށެވެ. ކުއަނެކަކަށް ތަންދީ ހަދާށެވެއެކަ

  ."ހުސްތަންތަން ދޫނުކުރާށެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

ސަފުތަކުގައި اهللا عليه وسلّم  رسول اهللا صلّىތީރުތެދުކުރެވޭ ފަދައިން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެކަން އަހުރެމެން ދެނެގެންފިކަން . އަހުރެމެން ސީދާކުރައްވައެވެ

ދެން އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނު . އެކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެނެވެ
ނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ މީހެއްގެ މޭމަތި ނަމާދުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު އެކަލޭގެފާ

ތިޔަބައިމީހުން ސަފުތައް . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެހިނދު . ސަފުން ކުރިއަށް ނިކުމެފައި ހުއްޓައެވެ
. ތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތަކުގެ މެދުގައި ޚިލާފުވުން ލައްވައިފާނެއެވެهللا ނޫންނަމަ . އެއްވަރުކުރާށެވެ

ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރު .) ގައި ޢަދާވާތްތެރިކަން ލައްވައިފާނެއެވެއެބަހީ ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދު(
އެހެން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުމުން މީސްތަކުން އެކަކު އަނެކަކުގެ ކޮނޑާ . ވިދާޅުވިއެވެ

އެއްވަރުކުރިތަން އަހުރެން  ކޮނޑުޖައްސާ ކަކުލާ ކަކޫޖައްސާ ތަނބިކައްޓާ ތަނބިކަށިޖައްސާ ސަފު
  )2(."މެވެދުށީ

އެކަލޭގެފާނު . ފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެهللا މާތް އަދި
ف أَتموا الص" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  ހަމަކަށަވަރުން. ވިދާޅުވިއެވެ

الَّذ ثُم مقَديالْم يهلا  ،يفَم كُنقْصٍ فَلْين نكَانَ مرِ يفخؤالْم فއެންމެފުރަތަމަ: "(މާނައީ )3("الص (

                                                             
  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود  )1(

  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود وابن حباّن  )2(

   .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والنسائي  )3(
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ފަހެ އުނިކަމެއް ވާނަމަ . ދެން ޖެހިގެން އޮތް ސަފެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ކުރީސަފު ފުރިހަމަކުރާށެވެ
  ."ވާންޖެހޭނީ އެންމެ ފަހުސަފުގައެވެ

ން ފަހެ ސަފެއްގައި ހުރިމީހަކު ޢުޛުރެއް ދިމާވެގެން ނަމާދު ދޫކޮށްލައިފައި ސަފު
ނިކުމެގެން ގޮސްފިނަމަ ޖެހިގެންވާ ސަފުން އެދިމާގައި ހުރިމީހާ ކުރިއަށް ޖެހިލައި އެހުސްވިތަނަށް 

ހަމައެގޮތަށް އޭނާ އެސަފަށް އެރުމުން އޭނާގެ . އަރައި ސަފު ފުރިހަމަކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
އަދި އެންމެ ފަހުސަފާ . އެވެސަފުން އުނިވިތަން އެސަފާ ޖެހިގެންވާ ސަފުން މީހަކު ފުރިހަމަކުރާނީ

ފަހެ އެގޮތަށް ހެދުމަކުން އެބައިމީހުންގެ ނަމާދަކަށް އެއްވެސް . ޖެހެންދެން އެގޮތަށް ހަދާނީއެވެ
އެއީ  އެބައިމީހުންނަށް އެޅޭ އެންމެ ހެޔޮފިޔަވަޅު ! އަދި ކިއެއްތަ. އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ

. ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ބުނުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. ކަމުގައިވެއެވެ
ما من خطْوة أَعظَم ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ا الراهشم ةطْوخ نا مرأَجّفي الصف ةجي فُرلُ فا جهدރެ ސަފުގައިވާ ހުސްދޭތެ: "މާނައީ )1("فَس
އަދި ." ބައްދައިލުމަށްޓަކައި މީހާއަޅާ ފިޔަވަޅަށްވުރެ ހެޔޮވެގެންވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނުވެއެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
ومن  ،صلَ صفا وصلَه اُهللامن و". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ

އެކަލާނގެ هللا ސަފެއް ގުޅުވައި ފުރިހަމަކޮށްފިމީހާ : "މާނައީ )2("عز وجلَّ قَطَع صفا قَطَعه اُهللا
އެބަހީ ސަފަކުން ބައެއް (އަދި ސަފެއް ކަނޑައިލައިފިމީހާ . ރަޙުމަތުން އޭނާ ގުޅުވައިލައްވާނެއެވެ

  ."އެކަލާނގެ ރަޙުމަތުން އޭނާ މަޙުރޫމުކުރައްވާނެއެވެهللا ) ނުކޮށްފިމީހާއުނިވުމުން އެތަން ފުރިހަމަ
. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ސަމުރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް
رسول اهللا ) އަހުރެމެން ނަމާދަށް ސަފުހަދައިގެން ތިއްބައި(އެއްދުވަހަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

  "أَالَ تصفُّونَ كَما تصف الْمالَئكَةُ عند ربها". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ވަޑައިގެން م صلّى اهللا عليه وسلّ

" ގެ ޙަޟްރަތުގައި ސަފުހައްދަވާ ގޮތަށް ތިޔަބައިމީހުން ސަފެއްނުހަދާނަންހެއްޔެވެ؟هللاމަލާއިކަތުން "
ގައި މަލާއިކަތުން ގެ ޙަޟްރަތުهللا! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . އަހުރެމެން ދަންނަވައިފީމުއެވެ

وف اُألولَ يتمونَ الصفُ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ސަފުހައްދަވަނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު 
ونَ فاصرتييو ّفއެބަހީ ސަފަކާ ޖެހި ސަފެއް(އެބޭކަލުން ފުރަތަމަ ސަފުތައް " "الص (

                                                             
  .األلباينرواه الطّرباين يف األوسط وحسنه  )1(

 .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والنسائي  )2(
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ނެއްބޭކަލެއްގެ ގައިކޮޅުގައި ޖެހިވަޑައިގެން އަދި ސަފުގައި އެއްބޭކަލަކު އަ. ފުރިހަމަކުރައްވަތެވެ
   )1(."ގުޅިލައްވަތެވެ

هللا މާތް :ސަފުތަކެއްގެ ކަނާތްފަރާތުގެ މާތްކަން މާތްކަމާއި ހުރިހާފުރަތަމަ ސަފުގެ 
ހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

، ثُم اَألولِ داِء والصفّالنِّ يلَو يعلَم الناس ما ف". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم حديثرسول اهللا صلّى 
ބަންގިއާއި ފުރަތަމަ ސަފުގައި ހުރި : "މާނައީ  )2("لَم يجِدوا إِالَّ أَنْ يستهِموا علَيه الَستهموا
ނަމަ ދެން އެކަންކުރުމަށް ގުރުއަތުލުން ފިޔަވައި ސަވާބާއި ދަރުމަ މީސްތަކުންނަށް އެނގޭ

هللا އަދި މާތް." އެބައިމީހުން ގުރުއަތުވެސްލީހެވެ) އެކަންކުރުމަށްޓަކައި(އިތުރުގޮތެއްނެތްނަމަ 
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ބަރާއު ބުނު ޢާޒިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ومالَئكَته يصلُّونَ علَى  َهللاإِنَّ ا". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم حديثرسول اهللا صلّى ހަމަކަށަވަރުން 
އަދި . ރަޙުމަތްލައްވައެވެهللا ހަމަކަށަވަރުން ފުރަތަމަސަފަށް މާތް: "މާނައީ )3("الصف الْمقَدمِ

ލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ރުއްސުންهللا އަދި މާތް." މަލާއިކަތުން ރަޙުމަތްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރައްވަތެވެ
ބައެއް އަޞްޙާބުބޭކަލުން ކުރީސަފުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديثއަށް ފެނިވަޑައިގެން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހަށްޖެހިވަޑައިގަންނަވާތަން 
: މާނައީ )4("الَ يزالُ قَوم يتأَخرونَ حتى يؤخرهم اُهللا ،كُم من بعدكُمولْيأْتم بِ يئْتموا بِتقَدموا فَا"
އަދި . ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނާ ތިޔަބައިމީހުން އިޤުތިދާވާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ކުރިއަށް އަރާށެވެ"

) ކުރީސަފުން(ބަޔަކު . ށިކަމެވެތިޔަބައިމީހުންގެ ފަހަތުގައި ތިބިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންނާ އިޤުތިދާވާހު
  " .ފަހަށްޖައްސަވައެވެ) އެކަލާނގެ ރަޙުމަތުން(އެބަޔަކު هللا ފަހަށްޖެހުމުގައި ދެމިތިބޭކަމުގައިވާނަމަ 

އެކަމަނާ . ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް
ومالَئكَته يصلُّونَ علَى  إِنَّ اَهللا" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ

فُوفنِ الصاميهللا ހަމަކަށަވަރުން ސަފުތަކުގެ ކަނާތްފަރާތުގެ އަހުލުވެރިންނަށް މާތް: "މާނައީ )5("م
  ."އަދި މަލާއިކަތުން ރަޙުމަތްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރައްވަތެވެ. ރަޙުމަތްލައްވައެވެ
  

                                                             
 .وابن ماجه رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي )1(

  .والنسائي والبخاري ومسلم والترمذي رواه أمحد )2(

  .وصححه األلباين رواه أمحد والنسائي )3(

 .وابن ماجه رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي )4(

 .ولكن قد أخذ به كثري من العلماء احملققني". ميامن"رواه أبو داود وابن ماجه وقال األلباين شاذّ وقد صح احلديث بغري لفظ  )5(
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  ރު ކުރިމަތީގައި ސުތުރާ ބެހެއްޓުންނަމާދުކުރާއި

  
ސުތުރާއަކީ މީސްތަކުން ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރިޔަ 
ނުދިނުމަށާއި ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާގެ ފެނުން އެކިދިމަދިމާއަށް ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އޭނާގެ 

އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން . ސުންނަތެކެވެފަހެ އެއީ ގަދަވެގެންވާ . ކުރިމަތީގައި ބެހެއްޓޭ ހުރަހެކެވެ
އެކަން އަންނަނިވި ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ތިބާއަށް . ވާޖިބެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

  . ބަޔާންވެގެންދާހުއްޓެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

إِلَى  إِذَا صلَّى أَحدكُم فَلْيصلِّ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެه وسلّم حديث رسول اهللا صلّى اهللا علي. ވިދާޅުވިއެވެ
ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ނަމާދުކުރާ ހިނދު ސުތުރާއަކާ ދިމާއަށް : "މާނައީ )1("سترة ولْيدنُ منها
  ."އަދި އެއާ ކައިރިވާހުށިކަމެވެ. ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ

. ސަބުރާ ބުނު މަޢުބަދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ރުއްސުންލެއްވިهللا އަދި މާތް
إِذَا صلَّى أَحدكُم ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ފަހެ އެނާގެ ނދު ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ނަމާދުކުރާ ހި: "މާނައީ )2("فَلْيستتر لصالَته ولَو بِسهمٍ
  ."އެއީ ތީރެއްނަމަވެސް މެއެވެ. ތުރާއެއް ބަހައްޓާހުށިކަމެވެކުރިމަތީގައި ސު

. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް
ޢީދުނަމާދުކުރައްވަން ) މުޞައްލާއަށް(رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ފުޅުމަތީގައި ލޮންސިއެއް ކުމެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ ޚާދިމަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިނި
ދެން އެކަލޭގެފާނު އެލޮންސިއާ . ދެން ޚާދިމު އެކަންކުރައްވައެވެ. ހުމަށް އަމުރުކުރައްވައެވެކޮޅަށްޖެ

އަދި . ޅުގައި ނަމާދުކުރެތެވެއަދި މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕު. ދިމާއަށް ނަމާދުކުރައްވައެވެ
   )3(."އެކަލޭގެފާނު ދަތުރުފުޅުގައިވެސް އެގޮތަށް ކަންތައްކުރައްވައެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ބަޔާންވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި ސުތުރާ ބެހެއްޓުމަށް 
. ވާޖިބުކަމެއްކަމަށެވެ އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަމުރުކުރެއްވުން ދަލީލުކުރަނީ. އެވަނީ އަމުރުކުރައްވާފައެވެ

                                                             
 .وصححه األلباينرواه أبو داود وابن ماجه  )1(

 . رواه أمحد واحلاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهيب )2(

  .رواه البخاري ومسلم وأبو داود )3(
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އެއީ އެޙުކުމުން އެހެންޙުކުމަކަށް އެބަހީ މުސްތަޙައްބުކަމެއްކަމަށް އަނބުރައިލާނެ އެހެން ދަލީލެއް 
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަހެ މާތް. ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ވަރުން ހަމަކަށަ. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް . މައިދާނެއްގައި ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ

އަދި އިމާމު ޝައުކާނީ . ފަހެ ޝައިޚު އަލްބާނީ މިޙަދީޘް ޟަޢީފުކުރައްވާފައިވެއެވެ )1(."ނުވެއެވެ
އުޞޫލީޢިލްމުގައި ސާބިތުވެގެންވާ . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ މިޙަދީޘަށް އިންސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު

ގޮތުގައި އަހުރެމެންނަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅެއް އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލުފުޅަކާ 
ފަހެ ސުތުރާބެހެއްޓުމަށް އެވާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަމުރުފުޅުތަކަކީ އުއްމަތަށް . ތަޢާރުޟެއް ނުވާނެއެވެ

އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނުގެ މިޢަމަލުފުޅު އެޙުކުމުން . އަމުރުފުޅުތަކެކެވެ ޚާއްޞަވެގެންވާ
އަނބުރައިލައިފަނިވި ޤަރީނާއަކަށްވުން ޞައްޙަވެގެން ) ސުތުރާބެހެއްޓުން ވާޖިބުވެގެންވާކަމުން(

  . ނުވެއެވެ
. ފަހެ ފާރެއްވިޔަސް ތަނބެއްވިޔަސް ސުތުރާއަކަށް ފުދޭނެއެވެ :ސުތުރާގެ މިންވަރު

ރެއްވިޔަސް ލޮންސިއެއްވިޔަސް ފުދިގެންވާކަން އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން އަދި ތީ
އަދި އެންމެ ކުޑަމިންވަރީ ޖަމަލުގެ މައްޗަށް ސަވާރުވާން އޭގެމަތީގައި . ބަޔާންވެގެންވެއެވެ

ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވަނީ އެއީ . ބޭންދިފައިވާ ގޮޑީގެ ލެނގިލަން އިންނަ ހިސާބުގެ މިންވަރެވެ
ގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޠަލްޙާ ބުނު ޢުބައިދިهللا މާތް. އްގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ކަމަށެވެމުށެ

އަހުރެމެން ނަމާދުކުރާއިރު ޖަނަވާރު އަހުރެމެންގެ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
ނެވުމުން އެކަލޭގެފާނު އަށް ދެންرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެވާހަކަ . ކުރިމަތިން ގޮސްއުޅެއެވެ

ނގިލަން އިންނަބައިގެ މިންވަރުގެ އެއްޗެއް ލެޖަމަލުމަތީ ބައިންދާ ގޮނޑީގެ " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 
މަތިން ހުރަސްކުރާ އެއްޗެއްގެ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެ ކުރިމަތީގައި ބޭންދުމުން އޭނާގެ ކުރި

ގެ ނަމާދަކަށް އޭރުން އެއްވެސް އުނިކަމެއް އެބަހީ އޭނާ. (ގެއްލުމެއް އޭނާއަކަށް ނުވާނެއެވެ
  )2(.)"ނާންނާނެއެވެ

މިބާބުގައި ފުރަތަމަ  :ހުންނަންޖެހޭ ދުރުމިން ދެމެދު ނަމާދުކުރާމީހާއާ ސުތުރާއާ
އެބަހީ ސަޖިދަޖެހޭ . ނގެއެވެބަޔާންކުރެވުނު ޙަދީޘްފުޅުން ސުތުރާއާ ކައިރިވާންޖެހޭކަން އެ

އެކަލޭގެފާނު . ލާލުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ބިهللا މާތް. ވަރެވެމިން

                                                             
 .رواه أمحد وأبو داود وضعفه األلباين )1(

 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه )2(
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އަދި އެކަލޭގެފާނާ . ފާރަކާ ދިމާއަށް ނަމާދުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ވިދާޅުވިއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު هللا އަދި މާތް )1(."އެފާރާ ދެމެދު ހުންނާނީ ގާތްގަނޑަކަށް ތިންމުށެވެ

އާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އިން ރިވާވެގެންވެއެވެސަޢުދުގެ ކިބަ
ޢިލްމުވެރިން  )2(."އެކަލޭގެފާނުގެ ސުތުރާއާ ދެމެދު ބަކަށްޓަކަށް ދެވޭ މިންވަރުވާ ކަމުގައިވިއެވެ

  . ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ސުތުރާއާ އެންމެ ކައިރިވެވޭނެ މިންވަރަކީ މިއެވެ
ފަހެ  :އަށްވާ ސުތުރާއަކީ މައުމޫމުންނަށްވެސްވާ ސުތުރާއެވެއިމާމުމީހާ

އެބަހީ . ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ ހިނދު އިމާމުމީހާގެ ސުތުރާ މައުމޫމުންނަށްވެސް ފުދޭނެއެވެ
އަދި ނަމާދުކުރާމީހާގެ . ދެސަފުގެ ދެމެދުން މީހަކު ދިޔަޔަސް އެއީ އެއްވެސް މައްސަލައެއްނޫނެވެ

ފަހެ ސުތުރާ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވަނީ އިމާމުމީހާއަށާއި އެކަހެރިކޮށް . ވާނެމެއެވެކުރިކެނޑިކަމަކަށް ނުމެ
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. ނަމާދުކުރާ މީހާއަށެވެ

އަހުރެން ޙިމާރެއްގެ މައްޗަށް ސަވާރުވެގެން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
އަދި އެއިރުގައި އަހުރެންވަނީ . މިނާއަށް އައީމެވެ) ޤުގެ ދުވަސްތަކުން ދުވަހެއްގައިއައްޔާމުއްތަޝްރީ(

ހުންނެވީ މީސްތަކުންނާގެން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަދި . ބާލިޣުވާން ކައިރިވެފައެވެ
ދެން . ފަހެ އަހުރެން ޙިމާރުގެ މަތީގައި ސަފުތަކުގެ މެދުން ހުރަސްކުރީމެވެ. ނަމާދުކުރައްވާށެވެ

އަދި އެކަކުވެސް އަހުރެން އެކުރިކަމަކަށް . ޙިމާރުގެ މަތިން ފައިބައި ސަފަށް ވަނީމެވެ
   )3(."އިންކާރެއްނުކުރެއެވެ

ނަމާދުކުރަންހުންނަ މީހާއާ އޭނާގެ ސުތުރާއާ ދެމެދުން ހުރަސްކުރުމަކީ 
ދޭހަވާ ގޮތުގައި  ފަހެ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން :ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޖުހައިމުގެ ކިބައިން هللا މާތް. އެއީ ބޮޑެތިފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ
. ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

"دي نيب ارالْم لَمعي يِلَو صالْمّيل هيدي نيب رمأَنْ ي نم ا لَهريخ نيعبأَر فقلَكَانَ أَنْ ي هلَياذَا ع4("م( 
އޭނާގެ ) އެކަމުގެ ސަބަބުން(ނަމާދުކުރަންހުންނަ މީހާގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރާމީހާއަށް : "މާނައީ

މީހާގެ ކުރިމަތިން މައްޗަށް ހުރި ފާފަ އެނގޭނަމަ ސާޅީސް ވަންދެން ހުއްޓިހުރުން އެ
ފަހެ މިއީ ނަމާދުކުރަންހުންނަ މީހާގެ ކުރިމަތީގައި ." ހުރަސްކުރުމަށްވުރެ އޭނާއަށް ހެޔޮވެގެންވީހެވެ

                                                             
 .وصححه األلباينرواه أمحد والنسائي  )1(

 .رواه البخاري ومسلم )2(

  . رواه اجلماعة )3(

 . رواه اجلماعة )4(
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. ފަހެ އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ސުތުރާއެއް ނުވާނަމަ އެއީ އޭނާގެ ފަރުވާކުޑަކަމެވެ. ސުތުރާއެއްވާނަމައެވެ
  .ގެންނުވެއެވެއަދި އެޙާލަތުގައި އޭނާގެ ކުރިކެނޑުން ޙަރާމްވެ

ފަހެ  :ނަމާދުކުރަންހުންނަ މީހާގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރާމީހާ މަތަކުރުން
ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާއާ އޭނާގެ ސުތުރާއާ ދެމެދުން ހުރަސްކުރާމީހާ މަތަކޮށް ދިފާޢުކުރުމަކީ 

ސްކުރަން އަދި އެވަރުންވެސް އޭނާ ހުރަ. ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާއަށް ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ
އަދި އެކަންކުރުމަކުން . މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ކުރިއަށްވުރެ ހަރުކަށިކޮށް މަތަކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ هللا މާތް. އޭނާގެ ނަމާދަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ
هللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول ا. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ٍء يستره من الناسِ، فَأَراد أَحد أَنْ يجتاز بين يديه يإِذَا صلَّى أَحدكُم إِلَى ش. ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
ކުރެ މީހަކު، މީސްތަކުން ތިޔަބައިމީހުން: "މާނައީ )1("فَلْيدفَعه، فَإِنْ أَبى فَلْيقَاتلْه، فَإِنما هو شيطَانٌ

އޭނާގެ ކުރިކެނޑިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ސުތުރާއެއް ބަހައްޓައިގެން އެދިމާއަށް ނަމާދުކުރަން ހުއްޓައި 
އޭނާއާ އޭނާގެ ސުތުރާއާ ދެމެދުން މީހަކު ހުރަސްކުރަން އުޅެފިނަމަ ފަހެ އޭނާ އެމީހަކު 

އެބަހީ އެވަރުންވެސް އޭނާ ހުރަސްކުރަން (މަ ފަހެ އޭނާ އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަ. މަތަކުރާހުށިކަމެވެ
އެބަހީ ހަރުކަށިކަމާއެކު އޭނާ . (އޭނާއާ ހަނގުރާމަކުރާހުށިކަމެވެ) މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ
  ."ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ޝައިޠާނެކެވެ.) މަތަކުރާހުށިކަމެވެ

 ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާއާ އޭނާގެ ސުތުރާއާ ދެމެދުން އަންހެނަކު ނުވަތަ
هللا ފަހެ މާތް :ޙިމާރެއް ނުވަތަ ކަޅުކުއްތާއެއް ހުރަސްކޮށްފިނަމަ އޭނާގެ ނަމާދު ބާޠިލުވުން

رسول اهللا صلّى . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޛައްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
لَم يكُن بين يديه كَآخرة الرحلِ إِذَا  يقْطَع صالَةَ الرجلِ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم حديث 

دواَألس الكَلْبو ارمالْحأَةُ ورމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ސަވާރީ މަތީ ) ނަމާދުކުރާ: "(މާނައީ )2("الْم
ކުރިމަތިން އަންހެނާއާއި، ) އޭނާގެ(ބައިންދާ ގޮނޑީގެ ފަހަތުބަޔާ އެއްވަރު އެއްޗެއް ނެތްނަމަ 

ދެން އަބޫޛައްރާ ." ތާ ހުރަސްކުރުމުން އޭނާގެ ނަމާދު ބާޠިލުވާނެއެވެޙިމާރާއި، ކުއް
އަހުރެން . ކަޅުކުއްތާ ޚާއްޞަވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އަބޫޛައްރު ވިދާޅުވިއެވެ. ސުވާލުކުރެވުނެވެ

. ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު . އާ ކުރީމެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ސުވާލު ޔަތި
އެހެނީ . ފަހެ މިމަސްއަލާގައި ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ މިއެވެ." ކީ ޝައިޠާނެކެވެކަޅުކުއްތާއަ"

                                                             
 . رواه البخاري ومسلم )1(

 .رواه اجلماعة إالّ البخاري )2(
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އަދި އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާއި، . މިޙަދީޘްފުޅާ ތަޢާރުޟުވާ އެއްވެސް ޞައްޙަޙަދީޘެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ
  .ވެތާބިޢިއްޔަބޭކަލުންނާއި، އިމާމުންގެ ތެރެއިން އެތައް ބޭކަލަކު މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެ

ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަންހެނާއާއި ޙިމާރު ހުރަސްކުރުމަކުން ނަމާދު 
ރޭ އަޅުކަން ކުރަން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ . ބާޠިލުނުވާނެ ކަމަށެވެ

. އި އޮންނެވުމެވެހުންނަވާ އިރު ޢާއިޝަތުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ނިދިކުރައްވާފަ
އަދި އިމާމު . އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތިން އެކަމަނާ ހުރަސްކުރެއްވުމެއް ނޫނެވެ. ދަންނައެވެ

. ޚުދު ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅު ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. ޝައުކާނީ ވިދާޅުވިއެވެ
ޙިމާރުގެ މަތީގައި ސަފުތަކުގެ މެދުން ހުރަސް  ބުނު ޢައްބާސްهللا ދެން އެބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ ޢަބްދު

ކުރިންވެސް ދެންނެވުނުފަދައިން . ދަންނައެވެ. އެޙަދީޘްފުޅު ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ކުރެއްވުމެވެ
  .އިމާމުމީހާގެ ސުތުރާއަކީ މައުމޫމުންގެވެސް ސުތުރާއެވެ

  
  

  ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވާ ތަންތަން
  
ރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މުޅިބިން މިއުއްމަތަށް ޚާއްޞަކުهللا މާތް

އެހެންނަމަވެސް . ފަހެ މިއީ ޢާއްމުވެގެންވާ ޙުކުމެކެވެ. ނަމާދުކުރުމަށް ޙަލާލުކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ
. ގައި ސަބަބުތަކަކާހުރެ ނަމާދުކުރުންވަނީ ޝަރުޢުގައި މަނާކުރެވިފައެވެކުއެބިމުގެ ބައެއް މަޙައްލުތަ

  .ގައި ބަޔާންވެފައި އެވަނީއެވެއެމަޙައްލުތައް ތިރީ
ކަށުނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަހެ ޤަބުރުސްތާނުގައި  :ޤަބުރުސްތާން

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް. ކުރުމަކީ ނަހީކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެނަމާދެއް
لَعن ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެليه وسلّم حديث رسول اهللا صلّى اهللا ع. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

هللا ންނަށް ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއި: "މާނައީ )1("الْيهود والنصارى، اتخذُوا قُبور أَنبِيائهِم مساجِد اُهللا
 އެބައިމީހުން އެބައިމީހުންގެ ނަބީންގެ މަހާނަފުޅުތައް ނަމާދުކުރާ ތަންތަނަށް! ލަޢުނަތްލައްވާށިއެވެ

  ."ހެދިއެވެ) މިސްކިތްތަކަކަށް(
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫމަރުޘަދު އަލްޣަނަވިއްޔުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް

ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
                                                             

 .والبخاري ومسلم اه أمحدرو )1(



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

216 
 

މަހާނަތަކާ ދިމާއަށް : "މާނައީ )1("تجلسوا علَيها الَ تصلُّوا إِلَى الْقُبورِ والَ". އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ
  ." އަދި މަހާނަތަކުގެ މަތީގައި ނުމެ އިށީންނާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދުނުކުރާށެވެ

އަލްބަޖަލީގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޖުންދުބު ބުނު ޢަބްދިهللا އަދި މާތް
އަވަހާރަވެވަޑައިގަތުމުގެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

إِنَّ من كَانَ ". ރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެފުޅުކުحديث ފަސްދުވަސް ކުރިން އެކަލޭގެފާނު 
اجِدسم يهِمحالصو هِمائبِيأَن ورذُونَ قُبختوا يكَان لَكُمذُوا الْ ،قَبختأَالَ فَالَ تاجِدسم وريإِنِّ ،قُب  اكُمهأَن

كذَل نހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ ނަބީންނާއި : "މާނައީ )2("ع
ތިޔަބައިމީހުން . ދަންނާށެވެ. ޞާލިޙުންގެ މަހާނަފުޅުތައް މިސްކިތްތަކަކަށް ހަދާކަމުގައި ވިއެވެ

ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އެކަން . ނުހަދާށެވެ މަހާނަތައް މިސްކިތްތަކަކަށް
  ."މަނާކުރައްވަމެވެ

. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް
بيوتكُم  يا فاجعلُو". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ބައިމީހުންގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކަށް ތިޔަ: "މާނައީ )3("من صالَتكُم، والَ تتخذُوها قُبورا
  ."އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް ޤަބުރުސްތާނުތަކަކަށް ނުހަދާށެވެ. އެއް އަޅާށެވެނަމާދުތަކުން ހިއްސާ

. އް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެފަހެ މިބާބުގައި މިނޫނަސް އެތައް ޙަދީޘެ
މިޙަދީޘްފުޅުތައް ދަލީލުކުރަނީ މިސްކިތުގެ ދަށުގައި ގަބުރު ވާނަމަ އެމިސްކިތުގައި . ދަންނައެވެ

އަދި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި މަހާނައަކާ ދިމާއަށް . ދަވެގެން ނުވާކަމަށެވެއްނަމާދުކުރުން ހު
ފަހެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން މަކުރޫހަކަމަށް  .ނަމާދުކުރުންވެސް ހުއްދަވެގެން ނުވާކަމަށެވެ

މަކުރޫހަކަމަށް . އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ހުއްދަކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
. ވިދާޅުވާ ބޭކަލުން އެހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިބާބުގައި އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތައް ޖަމާކުރައްވާފައެވެ

ވަނީ هللا މުޅިބިން ނަމާދުކުރެވޭ ތަނެއް ކަމުގައި "ންނެވުނު ފަދައިން އެއީ ކުރިންވެސް ދެ
މިބަސްފުޅުގެ ސަބަބުން އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުތައް އެބޭކަލުން މާނަކުރައްވާފައިވަނީ ." ލައްވާފައެވެ

އަދި ހުއްދަކަމަށް ބުނުއްވާ ބޭކަލުން ހަމައެކަނި ހިއްޕަވާފައިވަނީ . މަކުރޫހަކަމެއް ކަމަށެވެ
. އަދި އެހެނިހެން ޙަދީޘްފުޅުތައް މަންސޫޚުވެގެންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޅުގައެވެމިބަސްފު

                                                             
 .رواه أمحد ومسلم والنسائي )1(

 .رواه مسلم )2(

 .رواه اجلماعة إالّ ابن ماجه )3(
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ޒު ދަލީލުކުރަނީ ބިމުގެ މިލަފު" މުޅިބިން"ކަށް ބިނާކޮށް އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުތަ. ދަންނައެވެ
ބަޔަށް މުޅިއެތީގެ ޢަރަބިބަހުގައި އެއްޗެއްގެ ބޮޑު. އަދި ބިމުގެ ހުރިހާ ތަނަކަށް ނޫނެވެ. ބޮޑުބަޔަކަށެވެ

މުޅި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޙުކުމްކުރުމަކީ ޢާއްމުކަމެކެވެ
ބާންމަހަކު ރޯދައެއް އެހެންނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނު މުޅި ޝަޢު. ޝަޢުބާންމަހު ރޯދަހިއްޕަވައެވެ

އަދި އެހެން . އްގައި އެކަލޭގެފާނު ރޯދަހިއްޕަވައެވެއެމަހުގެ ބޮޑުބައެ! އަދިކިއެއްތަ. ނުހިއްޕަވައެވެ
ރަމްޟާންމަސް ފިޔަވައި އެއްވެސް މަހެއްގައި އެކަލޭގެފާނު . ރިވާޔަތެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެ

އަދި އުޞޫލީޢިލްމުގައިވާ ގޮތުގައި ޢާއްމުޙުކުމަކާ ޚާއްޞަޙުކުމެއް . އެއްކޮށް ރޯދަނުހިއްޕަވައެވެ
ފަހެ މުޅިބިން ނަމާދުކުރުމަށް ޙަލާލުވެގެންވުން އެއީ . ޚާއްޞަޙުކުމުގައެވެ ޖަމާވެއްޖެނަމަ ހިފަންޖެހޭނީ

  .އަދި އެބިމުން ބައެއް ތަންތަން މަނާވެގެންވުން އެއީ ޚާއްޞަޙުކުމެކެވެ. ޢާއްމުޙުކުމެކެވެ
އެފަދަ ތަންތަނުގައި . އެބަހީ ފާޚާނާފަދަ ތަންތަނެވެ :ޤަޟާޙާޖަތްކުރެވޭ ތަންތަން

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް. ގެން ނުވެއެވެނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެ
. ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

"اممالْحةَ ورقْبإِالَّ الْم جِدسا مكُلُّه ضޚާނާ ފިޔަވައި މުޅިބިމަކީ ގަބުރުސްތާނާއި ފާ: "މާނައީ )1("اَألر
  ." މިސްކިތެކެވެ

هللا މާތް. ފަހެ ޖަމަލުކޮށީގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ :ޖަމަލުކޮށި
މީހަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ސަމުރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އަހުރެން ބަކަރިކޮށީގައި ނަމާދުކުރިޔަސް . ވެއާ ސުވާލުކުރިއެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
. ދެން އޭނާ ސުވާލުކުރިއެވެ." އާނއެކެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ހެޔޮހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު 

. ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އަހުރެން ޖަމަލުކޮށީގައި ނަމާދުކުރިޔަސް ހެޔޮހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު 
އެކަލޭގެފާނު . ލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންهللا އަދި މާތް )2(."ނޫނެކެވެ"

مرابِضِ الْغنمِ والَ  يصلُّوا ف". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  .ވިދާޅުވިއެވެ
لُّوا فصنِ اِإلبِلِ يتاطعއަދި . ރާށެވެބަކަރިކޮށިތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދުކު: "މާނައީ )3("م

ރުއްސުންލެއްވި ބަރާއު ބުނު هللا އަދި މާތް." ޖަމަލުކޮށިތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދުނުކުރާށެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޢާޒިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

                                                             
 .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه  )1(

 .رواه أمحد ومسلم )2(

  .وصححه األلباينرواه أمحد والترمذي  )3(
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: މާނައީ )1("فَإِنها من الشياطنيِ ،مبارِك اِإلبِلِ يالَ تصلُّوا ف. ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ޖަމަލު ހިމެނިގެންވަނީ . ޖަމަލުކޮށިތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދުނުކުރާށެވެ"

  ." ޝައިޠާނުންގެ ތެރެއިންނެވެ
. ރު ހުންނަ ޖަނަވާރެކެވެޖަމަލަކީ ޝައިޠާނީ އަސަ. އިވެއެވެޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފަ

ފަހެ ޖަމަލުކޮށީގައި މީހަކު ނަމާދުކުރަން ފަށައިފިނަމަ . ހަރު މީހުންނަށްވެސް ގެއްލުންދެއެވެބައެއްފަ
އެހެންކަމުން އޭނާގެ ހިތަށް . އެއިން ޖަމަލެއް އޭނާއަށް ގެއްލުމެއް ދިނުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ

އޭނާގެ ހިތުން އެކަމުގެ ބިރުވެރިކަމާއި ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ވެރިވެ ނަމާދުގެ ޚުޝޫޢަތްތެރިކަން 
  .ޖަމަލާބެހޭގޮތުން ތަފާތުވާހަކަތައް ޢިލްމުވެރިން ދައްކަވާފައިވެއެވެ އަދި މިނޫނަސް. ގެއްލިގެންދެއެވެ

ގޮނޑާއި، ޖަނަވާރު ޛަބަޙަކުރެވޭ ތަންތަނާއި، މީހުން ހިނގާބިނގާއުޅޭ ކުނި
ރުގެ ކިބައިން ބުނު ޢުމަهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް :ކާއި، ގެފުޅުގެ ފުރާޅުކޮޅުމަތިމަގުތަ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه ހަތްތަނެއްގައި ނަމާދުކުރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
 يوف ،الْحمامِ يوف ،وقَارِعة الطَّرِيقِ ،رةوالْمقْب ،والْمجزرة ،الْمزبلَة"އެއީ . މަނާކުރެއްވިއެވެوسلّم 

ގޮނޑާއި، ޖަނަވާރު ޛަބަޙަކުރެވޭ ތަނާއި، މީސްތަކުން ކުނި" "وفَوق ظَهرِ بيت اِهللا ،لِمعاطنِ اِإلبِ
ފަހެ މިއީ  )2(."ހިނގާބިނގާއުޅޭ މަގާއި، ފާޚާނާއާއި، ޖަމަލުކޮށިތަކާއި، ގެފުޅުގެ ފުރާޅުކޮޅު މައްޗެވެ

ރުން މަނާވެގެންވާކަން ފާޚާނައާއި، ޖަމަލުކޮށީގައި ނަމާދުކު ،ގަބުރުސްތާނާއި. ޟަޢީފު ޙަދީޘެކެވެ
ދެން މިޙަދީޘްގައި ބާކީއެވާ . އިސްވެދިޔަ ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ބަޔާންވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ

ޙަދީޘް ޞައްޙަކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް ވަރަށްގިނަ ޢިލްމުވެރިން . ހަތަރުތަން ދަންނައެވެ
އެއީ ބައެއް ޞައްޙަ . އިވެއެވެއެތަންތާނގައި ނަމާދުކުރުން މަކުރޫހަވެގެންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ

. ރުން މަނާވެގެންވެއެވެފަހެ ނަޖިސްތަންތާންގައި ނަމާދުކު. ނައްޞުތަކުން އިސްތިދުލާލުކުރައްވާފައެވެ
ދެން މީސްތަކުން . ގޮނޑާއި ޖަނަވާރު ޛަބަޙަކުރެވޭ ތަންތަން ނަޖިހުން ސަލާމަތްވެގެން ނުވެއެވެކުނި

އި މީހަކު ނަމާދުކުރަން ފަށައިފިނަމަ މީސްތަކުން އެތާނގަ. ހިނގާބިނގާއުޅޭ މަގު ދަންނައެވެ
އަދި ނަމާދުކުރާމީހާ މީސްތަކުން އޭނާގެ ކުރިމަތިން . ހިނގުމަށް އުނދަގޫވާނެކަން ކަށަވަރެވެ
هللا މާތް. ދެން ގެފުޅުގެ ފުރާޅުކޮޅުމަތި ދަންނައެވެ. ހުރަސްކުރުމުން އަމާންވެގެން ނުވާނެއެވެ

ފަހެ ފުރާޅުކޮޅުމަތީގައި ގެފުޅާ . ގެފުޅާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލުމަށެވެއަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ ނަމާދުގައި 
  .ދިމާއަކަށް ކުރިމައްޗެއްނުލެވޭނެއެވެ

                                                             
  .األلباين وصححهرواه أمحد وأبو داود  )1(

 .رواه الترمذي وابن ماجه وضعفه األلباين )2(
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  ކަޢުބާގެ ތެރޭގައި ނަމާދުކުރުން

  
އެއީ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކަމުގައި . ކަޢުބާގެ ތެރޭގައި ނަމާދުކުރުން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. ވިޔަސްމެއެވެ ވިޔަސް ނުވަތަ ސުންނަތް ނަމާދެއް ކަމުގައި
رسول ) މައްކާ ފަތަޙައިގެ ދުވަހު. "(އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޢުމަރުގެ ކިބަައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އަދި އެކަލޭގެފާނާ އެކުގައި އުސާމަތު ބުނު . ގެފުޅަށް ވެދެވަޑައިގަތެވެاهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
ދެން ގެފުޅުގެ ދޮރުކޮޅު . ބުނު އަބީރަބާޙާއި، ޢުޘްމާނު ބުނު ޠަލްޙާ ވެދެވަޑައިގަތެވެ ޒައިދާއި، ބިލާލު

މީހަކީ  އްވި ހިނދު އެންމެފުރަތަމަ ވަންދެން އެބޭކަލުން ދޮރުކޮޅު ހުޅުވައިލެ. ބަންދުކުރެވިއްޖެއެވެ
لّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ص. ކޮށްފައި އަހުރެން ސުވާލުކުރީމެވެބިލާލާ ބައްދަލުދެން . އަހުރެންނެވެ

ޔަމަނާ ދިމާއަށް ހުރި ދެތަނބު . އާނއެކެވެ. ނަމާދުކުރެއްވިހެއްޔެވެ؟ ބިލާލު ދެންނެވިއެވެ
   )1(."ދެމެދުގައެވެ

ޞަޙީޙު . މިމަސްއަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه ބައިން އުސާމަތު ބުނު ޒައިދުގެ ކި ،ބުނު ޢައްބާސްهللا މުސްލިމުގައި ޢަބްދު

ފަހެ ރާޖިޙުވެގެންވަނީ އެކަލޭގެފާނު ކަޢުބާގައި . ނަމާދުނުކުރައްވާ ކަމަށް ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެوسلّم 
އެއީ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވިކަން ސާބިތުކުރެއްވުމުގައި އެއްވެސް . ނަމާދުކުރެއްވިކަމެވެ
އެއީ އުސާމަތުގެ ކިބައިން ހަމަ . ކުރެއްވުމުގައި އިޚުތިލާފުވެއެވެއެކަމަކު ނަފީ. އިޚުތިލާފެއްނުވެއެވެ

  . ޞަޙީޙު މުސްލިމުގައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވިކަމަށް ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ދެން ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސުންނަތް ނަމާދުކުރުން ހުއްދަކަމަށެވެ

އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ هللا އެހެނީހަމަކަށަވަރުން . ށެވެއަދި ފަރުޟު ނަމާދުކުރުން ހުއްދަނޫން ކަމަ
ކަޢުބާގެ ތެރޭގައި ކަޢުބާއާ ދިމާއަށް ކުރިމަތި . ނަމާދުގައި ކަޢުބާއާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލުމަށެވެ

ސުންނަތް ނަމާދު ހުއްދަވެގެންވަނީ އެނަމާދުގައި ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލުން . ނުލެވޭނެއެވެ
. ކަޢުބާގެ ފުރާޅުކޮޅާ ކަޢުބާގެ އެތެރެއާ ތަފާތުވެގެންވެއެވެ. ނައެވެދަން. ޝަރުޠުވެގެން ނުވާތީއެވެ

  .ރެވެނީ ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައިގެންނެވެކާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލިޔަސް އެހުކަޢުބާގެ ކޮންމެ ފާރަ
  
  

                                                             
 .والبخاري ومسلم رواه أمحد )1(
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  ކަންތައްތައްބައެއް ނަމާދުގައި ކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ 

  
އަދި އެކަންތައްތައް . ތަކެއްވެއެވެނަމާދުގައި ކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަންތައް

ފަހެ . މަކުރޫހައެއް ނުމެވާނެމެއެވެ! އަދިކިއެއްތަ. ކުރުމަކުން ނަމާދެއް ބާޠިލެއްނުވާނެއެވެ
  .އެކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ

އެކަމުގެ މައްޗަށް ! އަދިކިއެއްތަ. ނަމާދުގައި ރުއިން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ .ރުއިން - 1
q    p  o   n      m   l     ] . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ސަނާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް

t  s        rZ  )އެބޭކަލުންގެ މައްޗަށް ރަޙްމާނުގެ އާޔަތްތައް ކިޔެވޭ ހިނދު : "މާނައީ ) ٥٨: مرمي
ބުނު ޝިއްޚީރުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް." ކީރިތިކުރައްވާ ޙާލު ސަޖިދަކުރައްވަތެވެ

ކީރިތިކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން ތެލީގައި . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ގެ މޭފުޅުން ގިސްލައްވަނިކޮށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފެންކެކޭ ހިނދު ނިކުންނަ އަޑު ފަދައިން 

. ވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްهللا އަދި މާތް )1(."އަހުރެންދެކުނީމެވެ
އަވަހާރަވެވަޑައިގެންނެވި އާލާސްކަންފުޅުގައި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

ދެން ." މީސްތަކުންނާގެން ނަމާދުކުރެއްވުމަށް އަބޫބަކުރަށް އަމުރުކުރާށެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 
ހަމަކަށަވަރުން އަބޫބަކުރަކީ ވަރަށް ހިތްމަޑު ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ވިއެވެއެކަމަނާ ވިދާޅު

އެކަލޭގެފާނު ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވާ . ލޯފުޅުން ކަރުނައޮހުން ނުހިފެހެއްޓޭ ބޭކަލެކެވެ. ބޭކަލެކެވެ
. ބުނު ޝައްދާދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި ޢަބްދު )2(."ހިނދު ކީރިތިކުރައްވައެވެ
އެއްފަހަރަކު ޢުމަރުގެފާނު މީސްތަކުންނާގެން ފަތިސްނަމާދު . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

Ë  Ê       ] . އަދި ނަމާދުގައި އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި ވިދާޅުވީ ޔޫސުފުސޫރަތެވެ. ކުރައްވައިފިއެވެ
Ð  Ï  Î   Í  ÌZ  )އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި ވިދާޅުވި މިއާޔަތާ ހަމައަށް ) ٨٦: يوسف 

   )3(."ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ކީރިތިކުރައްވާ އަޑު އިވިއްޖެއެވެ

                                                             
  . رواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه األلباين )1(

  .رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن حباّن وصححه األلباين )2(

  .وأخرجه ابن املنذر أخرجه البخاري مقطوعاً ووصله سعيد بن منصور، )3(
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هللا ފަހެ މާތް. ބެލުން ގައި ކަނާތްފަރާތަށާއި ވާތްފަރާތަށްއްބޭނުމެއް ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެ - 2
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

ނަމާދުކުރައްވާ އިރު އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނާތްފަރާތަށާއި ވާތްފަރާތަށް ليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا ع"
އަދި އެކަލޭގެފާނު ފުރަގަހަށް އެނބުރިވަޑައިގެން . އެކަލޭގެފާނު ބައްލަވާ ކަމުގައިވިއެވެ

   )1(."ނުބައްލަވައެވެ
 هللاމާތް. ފަހެ ބޭނުމެއްނެތް ޙާލު ދެފަރާތަށް ބެލުމަކީ މަކުރޫހަވެގެންވާ ކަމެކެވެ

ނަމާދުގައި . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އާ ތިމަންކަމަނާ ސުވާލުކުރެއްވީމެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަރާތްފަރާތަށް ބެލުމާބެހޭގޮތުން 

އެއީ " )2("لسه الشيطَانُ من صالَة الْعبدهو اختالَس يخت". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ފަހެ އެކަލޭގެފާނު 
ބޭނުމެއްޖެހިއްޖެ . ދަންނައެވެ." އަޅާގެ ނަމާދުން ޝައިޠާނާ ދަމައިގަންނަ ދަމައިގަތުމެކެވެ
ދެންފަހެ މުޅިހަށިގަނޑު ޤިބުލައިން . ޙާލަތެއްގައި ހުއްދަވެގެންވަނީ ހަމައެކަނި މޫނު އެނބުރުމެވެ

  .ބާޠިލުވާނެކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ އަނބުރާލައިފިނަމަ ނަމާދު
އެއީ ކިތަންމެ  .ހަރުފައާއި ނަގުލަންދާށިފަދަ ގެއްލުންދޭ ތަކެތި މަރައިލުން - 3

هللا މާތް. އަދި އެޙަރަކާތަކުން ނަމާދެއް ބާޠިލެއްނުވާނެއެވެ. ޙަރަކާތެއްކޮށްގެން ވިޔަސް މެއެވެ
رسول اهللا صلّى . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރި

: މާނައީ )3("الْحيةَ والْعقْرب :الصالَة ياقْتلُوا اَألسودينِ ف". ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم حديث 
  ."ގުލަންދާއްޓެވެއެބަހީ ހަރުފައާއި ނަ. ނަމާދުގައި ތިޔަބައިމީހުން ދެއަސްވަދު ޤަތުލުކުރާހުށިކަމެވެ"

 .ގައިލުންނލަތުގައި ކުރިއަށާއި، ފަހަތަށާއި، ދެފަރާތަށް ހިބޭނުމެއްޖެހިއްޖެ ޙާ - 4
މިސާލަކަށް ކުރިއަށް ހުރި ސަފުން ޖާގައެއް ހުސްވުމުން އެތަން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް 

ތަން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ހިނގައިލުމާއި، އިމާމާއާ ދިމާއަށްވީ ފަރާތުން ސަފުން އުނިވެއްޖެނަމަ އެ
އޭނާގެ ކަނާތަފަރާތަށް ނުވަތަ ވާތްފަރާތަށް ހިނގައިލުމާއި، ސަފުފުރިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން 
ފަހަތުގައި އެކަހެރިކޮށްހުންނަމީހާ އިޝާރާތްކޮށްލުމުން އޭނާއާއެކު ދެމީހުން ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ފަހަތަށް 

މިއީ ނަމާދުގައި ހުއްދަވެގެންވާ ހިނގުންތަކެއްކަން  ފަހެ. ހިނގައިލުން ފަދަ ހިނގައިލުންތަކެވެ
އަދި ގޭގައި ނުވަތަ ކޮޓަރީގައި ނަމާދުކުރަން ހުންނައިރު މީހަކު ދޮރުގައި . ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ

. ޖަހާލައިފިނަމަ ޤިބުލައިން އެނބުރިނުލައި ހިނގާލާފައި ގޮސް ދޮރުހުޅުވުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
                                                             

  .وابن حباّن وصححه األلباين رواه أمحد )1(

 .والبخاري وأبو داود والنسائي رواه أمحد )2(

  .وصححه األلباينرواه أمحد وأصحاب السنن  )3(
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ފަހެ މާދުރުގައިވާނަމަ ފަރުޟުނަމާދެއްގައި ދިގު ހިނގުމެއް . ނަމައެވެއި ވާއެއީ ދޮރު ކައިރީގަ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް. ހިނގުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ

رسول اهللا ދޮރުކޮޅު ބަންދުކުރައްވައިގެން ކޮޓަރިކޮޅުގައި . "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
ދެން ތިމަންކަމަނާ ދޮރުކޮޅުގައި ޖެއްސެވުމުން . ނަމާދަށް ހުންނަވައެވެعليه وسلّم صلّى اهللا 

ހިންގަވާފައި ވަޑައިގެން ތިމަންކަމަނާއަށް ދޮރުކޮޅު ) ނަމާދަށް ހުންނަވާ ޙާލު(އެކަލޭގެފާނު 
ބުލައާވީ އަދި ޤި. އަދި ނަމާދުކުރަން ހުންނެވި ތަނަށް އަލުން ވަޑައިގަންނަވައެވެ. ވައެވެއްހުޅުއްވައިދެ

   )1(."ފަރާތަށް ދޮރުކޮޅު ހުންނަ ކަމުގައި އެކަމަނާ ސިފަކުރައްވާފައިވެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا ފަހެ މާތް .ހުރެ ނަމާދުކުރުންކުޑަދަރިފުޅު އުރައިގެން - 5

ޒައިނަބުގެ ދަރިކަނބަލުން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫޤަތާދާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ރުކޫޢަށް . ނަމާދުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ރުއްވައިގެން އު )2(އުމާމާ

އަދި ސަޖިދައިން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވަމުން އަލުން ނަންގަވައި . ވަޑައިގަންނަވަމުން ބާއްވަވައެވެ
  .ފަހެ އެނަމާދަކީ ފަތިސްނަމާދުކަމުގައި ބުނެވެއެވެ )3(."އުރައިލައްވައެވެ
 .ނަމާދުކުރަން ހުއްޓައި މީހަކު ސަލާމްގޮވުމުން އިޝާރާތުން ސަލާމުގެ ޖަވާބުދިނުން - 6

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޞުހައިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
އަރިހުން  ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނަވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެއްފަހަރަކު "

ފަހެ އިޝާރާތުން އެކަލޭގެފާނު . އަހުރެން ދަމުން އެކަލޭގެފާނަށް އަހުރެން ސަލާމްގޮވައިލީމެވެ
ބުނު ޢުމަރުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް )4(."އަހުރެންނަށް ސަލާމުގެ ޖަވާބުދެއްވިއެވެ

رسول . "ލާލަށް ދަންނަވައިފީމެވެއަހުރެން ބި. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ކުން އެކަލޭގެފާނަށް ސަލާމްކުރުމުން ނަމާދަށް ހުންނަވާ އިރު މީސްތަاهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

. އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ސަލާމުގެ ޖަވާބުދެއްވަނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ ބިލާލު ދެންނެވިއެވެ
   )5(."އަތްޕުޅުގެ އިޝާރާތުންނެވެ

                                                             
   .األلباينوالنسائي وحسنه  رواه أمحد وأبو داود والترمذي )1(

އަދި އުމާމާއަކީ އަބުލްޢާސް ބުނު ރަބީޢުއާ އެކަމަނާ . ގެ އެންމެ ދޮށީ ދަރިކަނބަލުންނެވެسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وޒައިނަބަކީ  )2(
 .  ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އެކަމަނާއަށް ލިބިވަޑައިގަތް ދަރިކަނބަލެކެވެ

    .وصححه األلباينرواه أمحد والنسائي وغري مها  )3(

 .وصححه األلباينرواه أمحد والترمذي  )4(

   .وصححه األلباينرواه أمحد وأصحاب السنن  )5(
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ދުގައި އިމާމުމީހާއަށް ކުށެއްކުރެވޭ ހިނދު ފަހެ ނަމާ .ޙަ ކިޔުމާއި އަތްޖެހުންތަސްބީ - 7
. އެވެسبحاَنَ اِهللا މައުމޫމުންގެ ތެރެއިން ފިރިހެނުންނަށް އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އެބައިމީހުން ކިޔާނީ 

އަދި އަންހެނުންނަށް އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އެކަނބަލުން ކަނާތު ބަނޑުފުށުން ވާތުގެ 
ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު ސަޢުދުގެ ކިބައިން هللا މާތް. ކަށިފުށުގައި ޖަހާނީއެވެބުރަ

. ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
"ش هابن نيمانَ اِهللا يٌء فحبقُلْ سفَلْي هالَتص، فصا التملنِّإِنل لرِّيحل سبِيحالتاِء والِسމާނައީ )1("ج :
އެބަހީ އިމާމުމީހާއަށް ކުށެއްކުރެވިއްޖެކަން އެނގިއްޖެމީހާ (ނަމާދުގައި ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ މީހާ "

ހަމަކަށަވަރުން . ކިޔާހުށިކަމެވެ سبحانَ اِهللاފަހެ ) ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެމީހާ
  ."އަދި ތަސްބީޙަކިޔުންވަނީ ފިރިހެނުންނަށެވެ. ންހެނުންނަށެވެއަތްޖެހުންވަނީ އަ
ފަހެ އިމާމުމީހާ ޤުރުއާން ކިޔަވަމުންދަނިކޮށް އާޔަތެއް  .އިމާމުމީހާއަށް ލައިދިނުން - 8

ހަނދާންނެތިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނުބައިކޮށް ކިޔަވައިފިނަމަ މައުމޫމުން އިމާމުމީހާއަށް ލައިދޭން 
. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ލެއްވި ޢަބްދުރުއްސުންهللا މާތް. ޖެހޭނެއެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެއްފަހަރަކު ނަމާދުގައި . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ދެން ނަމާދު ނިމުމުން އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާ . ކިޔަވައިވިދާޅުވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނަށް އޮޅިވަޑައިގަތެވެ

އަހުރެމެންނާ އެކު . ލައްވާ އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބަށް ވިދާޅުވިއެވެދިމާއަށް ކުރިމަތިފުޅު
ދެން . އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ! އާދޭހޭ. ނަމާދުކުރެއްވިންތޯއެވެ؟ އުބައްޔު ވިދާޅުވިއެވެ

   )2("ލައިނުދެއްވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟
ވި ރިފާޢަތު ބުނު ރުއްސުންލެއްهللا މާތް .ކިޔުންِهللا الْحمد ކިނބިހިއެޅުމުން  - 9

رسول اهللا صلّى اهللا عليه އެއްފަހަރަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރާފިޢުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ފަހެ . ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އަހުރެން ނަމާދުކުރަން ހުއްޓައި އަހުރެންނަށް ކިނބިއްސެއްއެޅިއްޖެއެވެوسلّم 

با مباركًا فيه مباركًا علَيه كَما يحب ربنا ـحمدا كَثريا طَيِّ ِهللاالْحمد ". އަހުރެން ކިޔައިފީމެވެ
އަހުރެމެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ އަދި ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ފަދައިން " "ويرضى

" .ވެއެވެވޮޑިގެންލިބި ޙަމްދު އަށްهللا ކުންވެގެންވާ، ބަރަކާތްލެއްވިގެންވާ ޙަމްދަވެތިރި، ވާގިނަވެގެން
" ނަމާދުގައި ވާހަކަދެއްކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ފަހެ ނަމާދުން އަވަދިވެވަޑައިގެން 

ދެން ދެވަނަފަހަރަށް އެކަލޭގެފާނު އެހެން . ފަހެ އެއްބޭކަލަކުވެސް އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއްނުވިއެވެ
                                                             

   .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والنسائي  )1(

 .وصححه األلباينرواه أبو داود وابن حباّن والطّرباين  )2(
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ދެން ތިންވަނަފަހަރަށް . ވިދާޅެއްނުވިއެވެފަހެ އެއްބޭކަލަކުވެސް އެއްޗެކޭ . ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
އެއީ ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ފުޅުކުރެއްވުމުން އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެحديث އެކަލޭގެފާނު 
މުޙައްމަދުގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅު . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ފަހެ އެކަލޭގެފާނު . އަހުރެންނެވެ

ތިރީސްއެތައް މަލާއިކަތުން އެކަލިމަ . އި ވިދާޅުވަމެވެއެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގައިވާ ފަރާތް ގަންދެއްވަ
ހިއްޕަވައިގެން މައްޗަށް އަރުއްވާނެ ބޭކަލަކާމެދު ވާދަވެރިވެ އުޅުއްވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު 

   )1(."ދެކެވަޑައިގެންނެވީމެވެ
ނަތްނަމާދުތަކުގައި ޚާއްޞަކޮށް ންފަހެ ސު .މުޞްޙަފު ބަލައިގެން ކިޔެވުން - 10

ޔެވުން ސުންނަތްވެގެންވާ ނަމާދުތަކުގައި އެބަހީ ތަހައްޖުދު ނަމާދުފަދަ ނަމާދުތަކުގައި ދިގުކޮށް ކި
އަދި ޤުރުއާނުން މިންވަރެއް ނޭނގޭ މީހާއަށް . މުޞްޙަފު ބަލައިގެން ކިޔެވުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

هللا ފަހެ މާތް. ފަރުޟުނަމާދުގައިވެސް މުޞްޙަފުބަލައިގެން ކިޔެވުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
އެކަމަނާގެ ޣުލާމެއްކަމުގައިވާ . "އްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރު

އެކަމަނާއަށް ) ތަރާވީޙުގައި(ޙާލު  ވައިގެން ކިޔަވާވިދާޅުވާލައްޛަކުވާނު ޤުރުއާން ބަ
 ބައެއްފަހަރު މުޞްޙަފުގެ. "އަދި އިމާމު ނަވަވީ ވިދާޅުވިއެވެ )2(."ވެވައެއިމާމުކަންކޮށްދެއް

   )3(."ގަނޑުއުކިޔަސް ނަމާދު ބާޠިލެއްނުވާނެއެވެ
ފަހެ ނަމާދުގައި ނަމާދުން ބޭރު  .ނަމާދުގައި ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ހިތަށް ވެރިވުން - 11

އަދި . ރާތުންވާ ކަމެކެވެގެ ފަޚިޔާލުތައް އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދުނިޔަވީ ޚިޔާލުތައްކުރުމަކީ ޝައިޠާނާ
އަދި ނަމާދުގެ ސަވާބު އުނިކޮށްދޭ . އްލިގެންދާ ކަމެކެވެނަމާދުގައި މީހާގެ ޚުޝޫޢަތްތެރިކަން ގެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا މާތް. އެހެންނަމަވެސް ނަމާދު ބާޠިލެއްނުވާނެއެވެ. ކަމެކެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

بِالصالَة أَدبر الشيطَانُ ولَه ضراطٌ حتى الَ يسمع اَألذَانَ، فَإِذَا  يإِذَا نود" .ވިއެވެފުޅުކުރެއްحديث 
قُضلَ، فَإِذَا ثُوِّ ياَألذَانُ أَقْبفَإِذَا قُض ربا أَدبِه بقُ يي فِْسهنِء ورالْم نيب رطخى يتلَ حأَقْب ثْوِيبولُالت: 

كَم صلَّى، فَإِذَا لَم يدرِ أَحدكُم كَم  ياذْكُر كَذَا وكَذَا ما لَم يكُن يذْكُر حتى يظَلَّ الرجلُ إِنْ يدرِ
هنِ ويتدجس دجسا فَلْيعبأَر لَّى ثَالَثًا أَوصسالج ނަމާދަށް ބަންގިދެވޭ ހިނދު : "މާނައީ )4("و

އެއީ ބަންގީގެ . ސްފަރާތުން ވައިބޭރުކުރަމުން ޝައިޠާނާ ފުރަގަސްދީ ފިލައެވެފުރަގަ
                                                             

  .وصححه األلباينوالنسائي  رواه أمحد وأبو داود والترمذي )1(

  .رواه مالك والبخاري تعليقاً )2(

 . عامو )3(

 .والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رواه أمحد )4(
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ފަހެ ޤަމަތްދޭން . ދެންފަހެ ބަންގި ނިމޭ ހިނދު އަލުން އާދެއެވެ. މަށް ދާންދެނެވެއުޖައްއަޑުނުއިވި
އެއީ . ދެން ޤަމަތް ނިމޭ ހިނދު އަލުންވެސް އާދެއެވެ. ފަށާ ހިނދު އަލުން ފުރަގަސްދީ ފިލައެވެ

މިވެނި އެވެނިކަމެއް . އޭނާ ބުނެއެވެ. ސާނާގެ ހިތަށް ވަސްވާސް ދީފުމަށް ދާންދެނެވެއިން
އެގޮތަށް ޝައިޠާނާ . (އެއީ އޭގެ ކުރިން އޭނާގެ ހިތަށް ނުވެސްއަރާ ކަންތައްތަކެވެ. ހަނދާންކުރާށެވެ

ށް އެއީ މީހާއަށް އޭނާއަށް ކުރެވުނީ ކިތައް ރަކުޢަތްކަން ނޭނގިއްޖައުމަ.) ވަސްވާސް ދެއެވެ
ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކަށް އޭނާއަށް ކުރެވުނީ ތިންރަކުޢަތްކަން ނުވަތަ ހަތަރު . ދާންދެނެވެ

އިށީނދެ އިނދެގެން ދެސަޖިދަ ) ނަމާދު ނިމޭ ހިނދު(ރަކުޢަތްކަން ނޭނގި ޝައްކުވެއްޖެނަމަ 
ގެ ކިބައިން ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުهللا އަދި އިމާމު ބުޚާރީ މާތް." ކުރާށެވެ) ކުށުސަޖިދަ(

ތިމަންކަލޭގެފާނު ހަނގުރާމައިގެ ލަޝްކަރު . "ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢައްމާރު ބުނު ޔާސިރުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް." ރާއްވަވަނީ ނަމާދުގެ ތެރޭގައެވެ

ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް  اهللا عليه وسلّم حديثرسول اهللا صلّى . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
 ،سبعها ،ثُمنها ،تسعها ،إِنَّ الرجلَ لَينصرِف وما كُتب لَه إِالَّ عشر صالَته". އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ

ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެގެން ހަމަކަށަވަރުން މީހާ : "މާނައީ )1("نِصفُها ،ثُلُثُها ،ربعها ،خمسها ،سدسها
އަދި އޭނާއަށްޓަކައި އޭނާގެ ނަމާދުގެ ދިހަބައިކުޅަ އެއްބައި، ނުވަބައިކުޅަ އެއްބައި، . އެނބުރިދެއެވެ

އަށްބައިކުޅަ އެއްބައި، ހަތްބައިކުޅަ އެއްބައި، ހަބައިކުޅަ އެއްބައި، ފަސްބައިކުޅަ އެއްބައި، 
." ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މެނުވީ ލިޔެވިގެންނުވެއެވެ، ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި، ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި

އެބަހީ މީހާއަށް އޭނާގެ ނަމާދުގެ ސަވާބުލިބޭނީ ނަމާދުގައި އޭނާ ޚުޝޫޢަތްތެރިވީ މިންވަރެއްގެ 
ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު ޚާލިދު އަލްޖުހަނީގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް. ނިސްބަތުންނެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  ހަމަކަށަވަރުން. ދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވި. ރިވާވެގެންވެއެވެ

ثُم صلَّى ركْعتينِ الَ يسهو فيهِما غُفر لَه ما تقَدم  ،من توضأَ فَأَحسن وضوَءه" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
بِهذَن نދެރަކުޢަތްކޮށް އެދެރަކުޢަތުގައި ނަމާދު ރިވެތިކޮށް ފުރިހަމައަށް ވުޟޫކޮށް ދެން : "މާނައީ )2("م

އެބަހީ ނަމާދުން ބޭރު އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ހިތަށް ނުގެނެސް (މަތިން ހަނދާން ނައްތައިނުލައިފިމީހާ 
އަދި ." ފާފައެއް ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ) ކުދި(އޭނާގެ އިސްވެދިޔަހައި . ދަންނައެވެ) ދެރަކުޢަތްކޮށްފިމީހާ

އެކަލޭގެފާނު . ލްޢާޞްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެނު ބުނު އަބިސުންލެއްވި ޢުޘްމާރުއްهللا މާތް
އަހުރެންނާ އަހުރެންގެ ނަމާދާ އަދި ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ

                                                             
  .األلباينرواه أمحد وأبو داود وابن حباّن وحسنه  )1(

  .األلباينرواه أبو داود وحسنه  )2(
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އެބަ ) ބައެއްފަހަރު(އަހުރެންގެ ކިޔެވުމާ ދެމެދަށް ޝައިޠާނާ ހުރަސްއަޅާ އަހުރެންނަށް 
ذَاك شيطَانٌ يقَالُ لَه ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  ފަހެ. އޮޅުވައިލައެވެ

زنخذْ بِاِهللا ،بوعفَت هتسسفُ فَإِذَا أَحاتو هنثَالَثًام ارِكسلَى يއޭނާގެ . އެއީ ޝައިޠާނެކެވެ" )1("لْ ع
أَعوذُ باِهللا من الشيطاَن الرجِيم ސްވާ ހިނދު ފަހެ ތިބާއަށް އޭނާގެ އިޙުސާ. ނަމަކީ ޚިންޒަބެވެ

  ."އަދި ތިންފަހަރު ވާތްފަރާތަށް ދުލުގެ ކޮޅުން ކުޑަ ކުޅުކޮޅެއްޖަހާށެވެ. ކިޔާށެވެ
އެހެންކަމުން އިންސާނާގެ ކިބައިން އެދެވިގެންވަނީ އޭނާ ނަމާދުކުރާ އިރު ފުރިހަމައަށް 

އަދި ޤުރުއާނުގެ . އަށް ކުރިމަތިކުރުމެވެهللاމުޅިހަށިގަނޑު  އަދި އޭނާގެ ހިތާއި. އިޚުލާޞްތެރިވުމެވެ
އަދި ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޙިކުމަތްތަކާ . އާޔަތްތަކުގެ މާނައަށް ވިސްނައި ތަދައްބުރުކުރުމެވެ

  .ނަމާދުގެ ފުރިހަމަ ސަވާބު ލިބޭނެކަން ކަށަވަރީ އޭރުންނެވެ. ދޭތެރޭ ފިކުރުކުރުމެވެ
  
  

  ތައްނަމާދު މަކުރޫހަވާ ކަންތައް
  

ފަހެ އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސުންނަތެއް 
އަދި ނަމާދުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ . ގަސްތުގައި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނަމާދު މަކުރޫހަވާނެއެވެ

  . ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުންވެސް މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ
 .ހެދުމާއި އެފަދަ ތަކެއްޗާ ކުޅެހެދުން، އާއިނަމާދުގައި ހުންނަ އިރު ތުނބުޅި - 1

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އިޤީބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެޢަރުއްސުންލެއްވި މުهللا މާތް
رسول اهللا صلّى اهللا ނަމާދުގައި ސަޖިދަކުރާ އިރު ހިލަކޮޅުތައް އެއްފަރާތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އަހުރެން 

ތިބާ ނަމާދުކުރަން . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ހެ އެކަލޭގެފާނު ފަ. އާ ސުވާލުކުރީމެވެ عليه وسلّم
ފަހެ އެކަންކުރަން ތިބާއަށް ކޮންމެހެން ޖެހިއްޖެނަމަ . ހުންނަ ހިނދު ހިލަކޮޅުތައް ކަހައި ނުހަދާށެވެ

  )2(."އެއީ ސަޖިދަކުރާތަން އެއްވަރުކޮށްލުމަށެވެ. އެއްފަހަރު އެކަންކުރާށެވެ

                                                             
 .رواه أمحد ومسلم )1(

  .رواه اجلماعة )2(
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ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا މާތް .އިގެން ހުރުންނަމާދުގައި އުކުޅަށް އަތްލަ - 2
 ހުރުންނަމާދުގައި އުކުޅަށް އަތްލައިގެން. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

   )1(."ނަހީކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
ކިބައިން ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا މާތް .މައްޗަށް ބެލުން - 3
الصالَة  يبصارهم إِلَى السماِء فلَينتهِين أَقْوام يرفَعونَ أَ". އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

مهارصأَب طَفَنخلَت ބަޔަކުމީހުން އެބައިމީހުންގެ ބެލުންތައް އުޑާ ދިމާއަށް އުފުލުމުން : "މާނައީ )2("أَو
. އެހެންނޫނީ އެބައިމީހުންގެ ފެނުން އަތުލެވިދާނެއެވެ. އެއްކިބާވާހުށިކަމެވެ) މައްޗަށް ބެލުމުން އެބަހީ(
ފަހެ މިޙަދީޘްފުޅުން ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގައި ނަމާދުގައި މައްޗަށް ބެލުމަކީ .)" އެބަހީ ކަނުވެދާނެއެވެ(

އަދި އެފަދަ އިންޒާރެއް . ންޒާރެވެއެހެނީ އެކަމުގެ ޢުޤޫބާތަކަށް އެވަނީ ކަނުވުމުގެ އި. ޙަރާމްކަމެކެވެ
އަދި އިމާމު ޝާފިޢީ . ފަހެ ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ މިއެވެ. ޙަރާމްކަމަކާމެދު މެނުވީ ނާންނާނެއެވެ

އަދި އިމާމު އިބުނު ޙަޒުމު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެކަމުން . ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ މަކުރޫހަކަމެއް ކަމަށެވެ
  .ނަމާދު ބާޠިލުވާނެ ކަމަށެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ނަމާދުން ޣާފިލުކުރުވާފަދަ އެއްޗަކަށް ބެލުން - 4
ކުރެހުން އަޅައިފައިވާ ސާލެއްގެ . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

) ނަމާދުން އަވަދިވެވަޑައިގެން(ފަހެ . ނަމާދުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މަތީގައި 
. މީގައި މިވާ ކުރެހުންތައް ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދުން ޣާފިލުކުރުވައިފިއެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

އަދި ބަދަލުގައި ކުރެހުން ނާޅާ ބޯސާލެއް ހިފައިގެން . ގާތަށް ދާށެވެ )3(މިހިފައިގެން އަބޫޖަހުމުގެ
. ން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިهللا އަދި މާތް )4(."އަންނާށެވެ

ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކޮޓަރިކޮޅު ވަކިކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެކަމަނާ ފަރުދާއެއް . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. ރެއްވިއެވެފުޅުކުحديث އެކަމަނާއަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ . މަވާފައިވެއެވެންދަ
ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު  އެހެނީ. ށެވެގެފާނުގެ ކިބައިން އެފަރުދާ ދުރުކުރާތިމަންކަލޭ"

   )5(."ނަމާދަށް ހުންނެވިއިރު އޭގައިވާ މަންޒަރުތައް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅަށް އަރައަރާ ހުއްޓެވެ

                                                             
  .وصححه األلباينرواه أبو داود  )1(

 .رواه أمحد ومسلم والنسائي )2(

  .އަށް ސާލުކޮޅު ހަދިޔާކުރެއްވީ މިކަލޭގެފާނެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ޖަހުމަކީ ޢާމިރު ބުނު ޙުޛައިފާއެވެއަބޫ )3(
 . رواه البخاري ومسلم )4(

 .والبخاري رواه أمحد )5(
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ފަހެ ނަމާދުން ސަލާމްދޭ  .ނަމާދުން ސަލާމްދޭ ހިނދު އަތުން އިޝާރާތްކުރުން - 5
ސަލާމްދޭ . މަނާކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެصلّى اهللا عليه وسلّم  رسول اهللاހިނދު އަތުން އިޝާރާތްކުރުމަކީ 

މިވާހަކަ ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކުގެ ނުވަވަނަ ނަމްބަރުގައި . އިރު ހަމައެކަނި އަނބުރަންޖެހޭނީ ބޮލެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ސަމުރާގެ ކިބައިން هللا މާތް. އެއްފަހަރު ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ

ފަހަތްޕުޅުގައި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަހުރެމެން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ރިވާވެގެންވެއެވެ
ފަހެ . ފަހެ އަހުރެމެންގެ އަތްތަކުން އިޝާރަތްކޮށް އަހުރެމެން ސަލާމްދެމުއެވެ. ނަމާދުކުރަމުއެވެ

. އެވެފުޅުކުރެއްވިحديث ) އެނގިވަޑައިގެންއަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެކަން (
މިބައިމީހުންގެ ޙާލަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެބައިމީހުން ސަލާމް އެދެނީ އެބައިމީހުންގެ "

އިރު އެބައިމީހުންގެ އަތްތަކަށް ހީވަނީ ނުކިޔަމަންތެރި އެގޮތަށް އެބައިމީހުން ސަލާމްދޭ .އަތްތަކުންނެވެ
ދެއަތް ދެފައިގެ  އެބައިމީހުންކުރެ މީހަކަށް އޭނާގެ. އަސްތަކެއްގެ ނިގޫތަކެއް ހެންނެވެ
މިފަދައިން ސަލާމްދިނުމުން  علَيكُم السالَم علَيكُم السالَمފަލަމަސްގަނޑުމަތީ ބާއްވައި ދެން 

   )1("ނުފުދެނީހެއްޔެވެ؟
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ފަދައެއްޗަކުން އަނގަމަތި ފޮރުވުމާއި ސަދުލުކުރުންރުމާ - 6

ނަމާދުގައި ސަދުލުކުރުމާއި . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެވެއަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެ
  )2(."ނަހީކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަނގަމަތި އެއްޗަކުން ނިވައިކުރުން 

ސަދުލުކުރުމަކީ ބިންމަތީގައި ޖެހޭވަރަށް ހެދުން . އިމާމު ޚައްޠާބީ ވިދާޅުވިއެވެ
ރުމަކީ ހެދުމުގެ ދެފަރާތުން ސަދުލުކު. ބައިދާ ވިދާޅުވިއެވެއަދި އިމާމު އަބޫޢު. ދޫކޮށްލުމެވެ

އަދި އިމާމު އިބުނު އަޘީރު . ގަނޑަށް ބާރުކޮށްނުލައި ތަނބިކަށިން ތިރިއަށް ހެދުން ދޫކޮށްލުމެވެއުނަ
އަދި . ސަދުލުކުރުމަކީ އަތާއެކު ގަޔަށް ބާރުކޮށް ފޮތިގަނޑެއް ގަޔަށް އޮޅައިލުމެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ

ސަދުލުގައި މިހުރިހާ . ފަހެ ޢަޡީމްއާބާދީ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުކޫޢަށާއި ސަޖިދައަށް ދިއުމެވެއެޙާލަތުގައި 
  .މާނައެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ

ގެފާނުގެ އަނަސްރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ކާނާ ތައްޔާރުވެފައިވަނިކޮށް ނަމާދުކުރުން - 7
 صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ވާވެގެންވެއެވެކިބައިން ރި

: މާނައީ  )3("إِذَا وضع الْعشاُء وأُقيمت الصالَةُ فَابدُءوا بِالْعشاِء". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
ނަމާދަށް ޤަމަތްދީފިނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ) ޢިޝާ(ރޭގަނޑުގެ ކާނާ ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް "

                                                             
 .رواه أمحد والنسائي )1(

   .أللباينوصححه اوابن ماجه واحلاكم  والنسائي رواه أمحد وأبو داود والترمذي )2(

 .رواه أمحد ومسلم والترمذي وابن ماجه )3(
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އެހެނީ ކާނާ ތައްޔާރުވެފައިވަނިކޮށް .)" ހީ އެންމެފުރަތަމަ ކާށެވެއެބަ. (ރޭގަނޑުގެ ކެއުމުން ފަށާށެވެ
ނުކައި ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއެކު ނަމާދު ފަށައިފިނަމަ ނަމާދުގައި ކެއުމުގެ ޚިޔާލު އަންނާނެކަން 

އަދި އަވަހަށް . އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ނަމާދުގައި ޚުޝޫޢަތްތެރިކަން ގެއްލިގެންދާނެއެވެ. ކަށަވަރެވެ
އުމަށްޓަކައި އަވަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން ނަމާދުގެ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް ފުރިހަމަ ކާން ދި

ބުނު ޢުމަރުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި ނާފިޢު މާތް. ނުކުރެވުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ
. އެވެއެކަލޭގެފާނަށް ކާނާ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނިކޮށް ނަމާދަށް ޤަމަތްދެވެ. "ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ

. ފަހެ ކެއުމުން އަވަދިވެވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން އެކަލޭގެފާނު ނަމާދަކަށް ވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ
   )1(."އަދި ކޭންބައްލަވާން އިންނަވާ އިރު އެކަލޭގެފާނަށް އިމާމުމީހާ ކިޔަވާއަޑު އިވިވަޑައިގަނެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ދެޙާޖަތުންކުރެ ޙާޖަތަކަށް ދާންވެހުރެ ނަމާދުކުރުން - 8
رسول اهللا صلّى  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

والَ وهو يدافعه  ،ين أَحدكُم بِحضرة الطَّعامِالَ يصلّ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم حديث 
ثَانبވަގުތުގައާއި ދެޙާޖަތަށްދާންވެފައި ހުންނަ ވަގުތު  ކާނާ ހާޟިރުވެފައިހުންނަ" :މާނައީ )2("اَألخ

  ." ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް ނަމާދުނުކުރާހުށިކަމެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް .ތާއްޔާޖެހޭ ޙާލު ނަމާދުކުރުން - 9
             رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  ށަވަރުންހަމަކަ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

فَإِنَّ أَحدكُم إِذَا  ،الصالَة فَلْيرقُد حتى يذْهب عنه النوم يإِذَا نعس أَحدكُم ف" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 
ނަމާދުގައި ތިޔަބައިމީހުންކުރެ : "މާނައީ )3("سهصلَّى وهو ناعس لَعلَّه يذْهب يستغفر فَيسب نفْ

ފަހެ . މީހަކު ތާއްޔާޖެހެން ފަށައިފިނަމަ ފަހެ ނިދިފިލައިފުމަށް ދާންދެން އޭނާ ނިދާހުށިކަމެވެ
ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ތާއްޔާޖެހޭ ޙާލު ނަމާދުކުރާ ހިނދު އޭނާ ފާފަފުއްސެވުމަށް 

هللا އަދި މާތް." އޭނާގެ އަމިއްލަނަފްސަށް އޭނާ ބަދުދުޢާކުރުން އެކަށީގެންވެއެވެއެދި ދުޢާކުރަމޭ ހިތާ 
رسول اهللا صلّى . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

تعجم الْقُرآنُ علَى لسانِه فَلَم إِذَا قَام أَحدكُم من اللَّيلِ فَاس". ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم حديث 
طَجِعضقُولُ فَلْيا يرِ مدތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ދަމުނަމާދުކުރުމަށް ތެދުވާ ހިނދު : "މާނައީ )4("ي

                                                             
  .رواه البخاري )1(

 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود )2(

 . رواه اجلماعة )3(

 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود وابن ماجه )4(
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ފަހެ އޭނާގެ ދޫމައްޗަށް ޤުރުއާން ބަރުވެ އޭނާއަށް ކިޔޭއެއްޗެއް ނޭނގެންފަށައިފިނަމަ ފަހެ އޭނާ 
  ."މެވެއޮށޯވެ ނިދާހުށިކަ
އެބަހީ ނަމާދުގެ ކުރިން ތަނެއް  .ނަމާދުކުރުމަށް މިސްކިތުން ތަނެއް ޚާއްޞަކުރުން - 10

އަދި އެތަނަކީ އޭނާއަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ . ހިފައި އެތަނުގައި އެހެންމީހަކު ނަމާދުކުރިޔަނުދިނުމެވެ
ހެނީ އިމާމުމީހާއަށް އެ. ފަހެ އިމާމުމީހާ މިކަމުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ. ތަނެއްކަމުގައި ދެކުމެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު هللا މާތް. ވަކިތަނެއް ޚާއްޞަވެގެންވަނީ ޝަރުޢީގޮތުންނެވެ
ނަމާދުގައި ނިތްތެޅުމާއި، . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޝިބުލުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އި، ޖަމަލު ބަނޑުޖެހުމަށްޓަކައި ތަން ސަޖިދާގައި ދެއަތްދަނޑި ބިންމަތީގައި ޖައްސައި ފަތުރައިލުމާ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ޚާއްޞަކުރުން  ޚާއްޞަކުރާފަދައިން މިސްކިތުން ނަމާދުކުރުމަށް ތަން

   )1(."ނަހީކުރެއްވިއެވެ
  
  

  ނަމާދު ބާޠިލުވާ ކަންތައްތައް
  

އްކޮށްފިނަމަ ނަމާދުކުރާމީހާ ނަމާދުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެ
  . އޭނާގެ ނަމާދު ބާޠިލުވާނެއެވެ

. އިމާމު އިބުނުލްމުންޛިރު ވިދާޅުވިއެވެ .ގަސްތުގައި ކައިބޮއިހެދުން - 1
ފަރުޟުނަމާދެއްގައި ގަސްތުގައި ކައިބޮއިހަދައިފިމީހާ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ނަމާދު އަލުން "

އަދި ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިންގެ  )2(."އެވެކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވެ
އެހެނީ ފަރުޟު ނަމާދު ބާޠިލުކުރަނިވި ކަމެއް . އަރިހުގައި ސުންނަތް ނަމާދުވެސް ހަމައެފަދައެވެ

  .ސުންނަތް ނަމާދުވެސް ބާޠިލުކުރާނެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު އަރުޤަމުގެ هللا މާތް .ގަސްތުގައި ވާހަކަދެއްކުން - 2
އަހުރެމެން ނަމާދުގައި ވާހަކަ ދައްކައި . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެންވެއެވެކިބައިން ރިވާވެ

އެއީ . ނަމާދުގައި މީހާ އޭނާގެ ކައިރީގައި ހުންނަ އޭނާގެ އެކުވެރިޔާއާ ވާހަކަދައްކައެވެ. އުޅުނީމުއެވެ
 :މާނައީ )٢٣٨: البقرة( Z&  '   )] . މިއާޔަތް ބާވައިލައްވައިފުމަށް ދާންދެނެވެهللا މާތް

                                                             
   .وصححه األلباينوابن ماجه وابن خزمية  رواه أمحد وأبو داود والنسائي )1(

 .راإلمجاع البن املنذ )2(
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ފަހެ ނަމާދުގައި ." ނަމާދަށް ތެދުވާށެވެ )1(އަށްޓަކައި ހަނުލައިތިބޭ ޙާލުهللاއަދި ތިޔަބައިމީހުން "
އަދި ވާހަކަދެއްކުން އަހުރެމެންނަށް . ހަނުލައި ތިބުމަށް އަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރެވިއްޖެއެވެ

   )2(."މަނާކުރެވިއްޖެއެވެ
ލު ނުވަތަ ހަނދާންނެތިގެން ވާހަކަ ފަހެ ވާހަކަދެއްކުން ނަހީކުރެވިގެންވާކަން ނޭނގޭ ޙާ

ރުއްސުންލެއްވި މުޢާވިޔަތު ބުނު ޙަކަމު هللا މާތް. ދެއްކިއްޖެނަމަ އޭނާގެ ނަމާދު ބާޠިލެއްނުވާނެއެވެ
ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އައްސުލަމީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ހުއްޓައި މީސްތަކުންގެތެރެއިން މީހަކު ކިނބިއްސެއް ދުކުރަންޕުޅުގައި އަހުރެން ނަމާފަހަތް
ހަމައެހެން ބުނުމާއެކު މީސްތަކުން . އޭ ބުނެފީމެވެ يرحمك اُهللاފަހެ އަހުރެން . އަޅައިފިއެވެ

. ފަހެ އަހުރެން ބުނެފީމެވެ. އެބައިމީހުންގެ ލޯތަކުން އަހުރެންނަށް އިޝާރާތްކުރަން ފަށައިފިއެވެ
) އަހުރެން އެހެންބުނުމުން(ޔަބައިމީހުން އަހުރެންނަށް ތިޔަބަލަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ތި! އަސްތާއެވެ

ދެން . އެބައިމީހުން އެބައިމީހުންގެ މައިކަޅުވާ މަސްތަކުގެ މަތީގައި އަތުން ޖަހަން ފަށައިފިއެވެ
. ހުރެއްޖައީމެވެގުމުން އަހުރެން ހަނުނއަހުރެންނަށް އެބައިމީހުން އަހުރެން ހިމޭންކުރަން އުޅޭކަން އެ

ފަހެ . ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ދަންނައެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ދެންފަހެ 
އެކަލޭގެފާނަށްވުރެ ހެޔޮ މުޢައްލިމަކު . އަހުރެންގެ ބައްޕައާއި މަންމަ އެކަލޭގެފާނަށްޓަކައި ޤުރުބާނެވެ

ގަންދީ هللا ފަހެ . ފަހުންވެސް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިންވެސް އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ
އަދި އަހުރެންގެ . ގެފާނު އަހުރެންނަށް ހަރުކަށި ބަސްފުޅެއް ވިދާޅެއްނުވެއެވެއެކަލޭ. ބުނަމެވެ

. އަދި އަހުރެންނާ ދިމާއަށް ހުތުރު ބަހެއްވެސް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. ގައިގަައި ނުމެޖައްސަވައިމެއެވެ
ހަމަކަށަވަރުން މިނަމާދުގައި މީސްތަކުންގެ . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث  އެކަލޭގެފާނު އަހުރެންނަށް

މިނަމާދަކީ ތަސްބީޙަކިއުމާއި، ! އަދިކިއެއްތަ. ވާހަކައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އެކަށީގެންނުވެއެވެ
  )3(."ތަކުބީރުކިއުމާއި، ޤުރުއާންކިޔެވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ

ނު ޙަކަމް ނަމާދުގައި ވާހަކަދެއްކެވީ އޭރު އެކަލޭގެފާނަށް އެކަމުގެ ފަހެ މުޢާވިޔަތު ބު
އެކަލޭގެފާނަށް ނަމާދު އަލުންކުރާކަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެހެންކަމުން . ޙުކުމް ނޭނގޭތީއެވެ

  .އަމުރެއްނުކުރައްވައެވެ

                                                             

)1( [ (Z ެދެވަނަ މާނައަކީ " ޤިޔާމު ދިގުކުރާ ޙާލު"ފުރަތަމަ މާނައަކީ . ގެ ތިންމާނައެއް މުފައްސިރުން ކުރައްވާފައިވެއެވ
  . މިއެވެ" ހަނުލައި ތިބޭ ޙާލު"އަދި ތިންވަނަ މާނައަކީ " ކިޔަމަންތެރިވާ ޙާލު"
  .رواه اجلماعة )2(

 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي )3(
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. ވިދާޅުވިއެވެ - رمحه اهللا -އިމާމު ނަވަވީ  .ގަސްތުގައި ގިނަޙަރަކާތްތަކެއްކުރުން - 3
ނަމާދުގެ ތެރެއިން ނުވާ ޢަމަލެއް ގިނައިން ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ނަމާދުގެ ތެރެއިން ނުވާ "

އަދި މިކަމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި . ގިނަޢަމަލުތަކެއް ކޮށްފިނަމަ ނަމާދު ބާޠިލުވާނެއެވެ
ނުވަތަ އެފަދަ މަދު ޢަމަލުތަކެއް އަދި އެފަދަ ޢަމަލެއް މަދުންކޮށްފިނަމަ . އެއްވެސް ޚިލާފެއް ނުވެއެވެ

އަދި މިކަމާމެދުވެސް ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އެއްވެސް . ކޮށްފިނަމަ ނަމާދު ބާޠިލެއްނުވާނެއެވެ
ދެންފަހެ ޢަމަލުގެ މަދުމިނާ ގިނަމިން ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ޢިލްމުވެރިން . ޚިލާފެއް ނުވެއެވެ

އަދި ރާޖިޙުވެގެންވަނީ ހަތަރުވަނަ . އިގެންފައެވެހަތަރުބަސްފުޅެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ ޚިލާފުވެވަޑަ
އެއީ އެކަމުގައި މީސްތަކުންގެ . ރުވެފައިވަނީވެސް އެބަސްފުޅެވެހޫއަދި ޞައްޙަވެ މަޝް. ބަސްފުޅެވެ

ފަހެ މީސްތަކުން މަދުކަމުގައި ހިމަނައިފި ޢަމަލަކުން ނަމާދު . އާދައަށް ރުޖޫޢަވުމެވެ
) ނަމާދުގެތެރޭގައި(ތުން ސަލާމުގެ ޖަވާބުދިނުމާއި، މިސާލަކަށް އިޝާރާ. ބާޠިލެއްނުވާނެއެވެ

ފައިވާންބޭލުމާއި، ފަގުޑިވެއްޓުމުން ނަގައި އޮޅައިލުމާއި، ގަޔަށް ސާލުފަދަ އެއްޗެއް އޮޅައިލުމާއި، 
އެކުއްޖާ ބޭއްވުމާއި، ) ސަޖިދައަށްދާވަގުތު(އޭތި ގައިން ބޭލުމާއި، ކުޑަކުއްޖަކު އުރައިގެން ހުރުމާއި، 

. މަތަކުރުމާއި، ރުމާލަކުން ނޭފަތްފޮޅައިލުމާއި، އެއަށް ކުޅުޖެހުމާ މިފަދަކަންކަމެވެ ކުރިކަނޑާމީހާ
ފަހެ އެފަދަ އަމަލުން ނަމާދު . ދެން މީސްތަކުން ގިނަކަމުގައި ހިމަނައިފި ޢަމަލު ދަންނައެވެ

ންފަދަ މިސާލަކަށް ދިގު ހިނގުމެއް ހިނގުމާއި އަދި ޢަމަލުތަކެއް ޖެހިޖެހިގެން ކުރު. ބާޠިލުވާނެއެވެ
   )1(."ޢަމަލުތަކެވެ

ނަމާދުގެ ރުކުނެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އެއްވެސް ޢުޛުރަކާ ނުލައި ގަސްތުގައި  - 4
  ފަހެ ނަމާދުގެ ބައެއްރުކުންތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ނަމާދުކުރި އަޢުރާބީންގެ މީހާއަށް  .ދޫކޮށްލުން

ފަހެ . ސް އަލުން ނަމާދުކުރާށެވެއެނބުރިގޮ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 
މިގޮތަށް ތިންފަހަރު އޭނާއަށް އެކަލޭގެފާނު ." ހަމަކަށަވަރުން ތިބާ އަދި ނަމާދެއްނުކުރަމުއެވެ

ދެން އޭނާ ނަމާދު ރަނގަޅަށް ކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދުމުން . ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
 -އަދި އިބުނު ރުޝްދު  )2(.ތް ދަސްކޮށްދެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް ނަމާދު ރަނގަޅަށް ކުރާނެގޮ

ވުޟޫނެތި ނަމާދުކޮށްފިމީހާ އަލުން ނަމާދުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން . "ވިދާޅުވިއެވެ- رمحه اهللا
އެއީ ގަސްތުގައި އެކަންކުރިކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ހަނދާންނެތިގެން . އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

އަދި ޤިބުލަނޫން ފަރާތަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން ނަމާދުކުރިޔަސް . މުގައިވިޔަސް މެއެވެއެކަންކުރިކަ

                                                             
   .اموع )1(

 .رواه اجلماعة إالّ ابن ماجه )2(
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އެއީ ގަސްތުގައި އެކަންކުރިކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ހަނދާންނެތިގެން . ހަމައެފަދައެވެ
އަދި އިޖުމާލުކޮށް ދަންނަވަނީ ނަމަ ނަމާދު ޞައްޙަވުމުގެ . އެކަންކުރިކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ

ގެތެރެއިން ޝަރުޠެއް އަޅައިފި ކޮންމެމީހަކަށް ނަމާދު އަލުން ކުރުން ޝަރުޠުތަކު
   )1(."ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް .ބާރަށް ހީގަތުން - 5
އެކަމަކު . ބާރަށް ހީގަތުމުން ނަމާދު ބާޠިލުވެއެވެ. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

ބާރަށް ހީގަތުމުން . "އަދި އިމާމު އިބުނުލްމުންޛިރު ވިދާޅުވިއެވެ )2(."އް ނުގެއްލޭނެއެވެވުޟޫއެ
ދެންފަހެ ނަމާދުގައި  )3(."ނަމާދު ބާޠިލުވާނެކަމަށް ޢިލްމުވެރިންވަނީ އިޖުމާޢުވެވަޑައިގެންފައެވެ

  . އެކަމަކުން ނަމާދު ބާޠިލެއްނުވާނެއެވެ. ހިނިތުންވެލުން ދަންނައެވެ
  
  

  ކުރުންނަމާދު ޤަޟާ
  

. ފަހެ މިއީ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަޙުޘު ވަރަށް ދިގުލައި ގޮސްފައިވާ މަސްއަލައެކެވެ
ނިދުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހަނދާންނެތިގެން ނަމާދެއް ދޫކޮށްލެވިއްޖެނަމަ ހޭލެވުމާއެކު . ދަންނައެވެ

. އިގެންފައިވެއެވެނުވަތަ ހަނދާންވުމާ އެކު އެނަމާދު ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެވަޑަ
ފަހެ ޢިލްމުވެރިންގެ އިޞްޠިލާޙުގައި މިކަމަށް ޤަޟާކުރުމޭ ކިޔުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ 

އަދި . އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ނިދާފައިވާމީހާއަކީ އެޙާލަތުގައި މުކައްލަފެއްނޫނެވެ. އަދާކުރުމެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. އްލަފެއްނޫނެވެހަނދާންނެތިފައިވާ މީހާއަކީވެސް އެޙާލަތުގައި މުކަ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭ. ބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެޢަލީގެފާނުގެ ކި
 ،تلمحتى يح يِّوعنِ الصبِ ،عنِ النائمِ حتى يستيقظَ :رفع الْقَلَم عن ثَالَثَة. ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 

އެއީ . ތިންމީހެއްގެ ކިބައިން ގަލަންވަނީ އުފުލިފައެވެ: "މާނައީ )4("وعنِ الْمجنون حتى يعقلَ
އަދި . އަދި ކުޑަކުއްޖާ ބާލިޣުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. ނިދާފައިވާމީހާ ހޭލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޤަތާދާގެ هللا ދި މާތްއަ." ދިއައިސްފުމަށް ދާންދެނެވެއްފިލާފައިވާމީހާ ބުދިބުއް
                                                             

  .بداية اتهد البن رشد )1(

 .رواه الدارقطين )2(

  .اإلمجاع البن املنذر )3(

  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والترمذي  )4(
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رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 أَحدكُم صالَةً يفَإِذَا نِس ،الْيقَظَة يرِيطٌ إِنما التفْرِيطُ فالنومِ تفْ يإِنه لَيس ف". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

ّلصا فَلْيهنع امن اأَوها إِذَا ذَكَرހަމަކަށަވަރުން ނިދުމަކު އެއްވެސް ފަރުވާކުޑަކަމެއް : "މާނައީ )1("ه
ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު . ފަރުވާކުޑަކަންވަނީ ހޭލައިހުރުމުގައެވެ! އަދިކިއެއްތަ. ނުވެއެވެ

ކޮށް ނިދިއްޖެނަމަ ފަހެ ހަނދާންވާ ހިނދު ނަމާދުކުރަން ހަނދާންނެތިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނަމާދުނު
  ." އެނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ

ފަހެ އޭނާގެ . ޢުޛުރަކާ ނުލައި ނަމާދު ގަސްތުގައި އަޅާމީހާ ދަންނައެވެ ދެން ޝަރުޢީ
ރާޖިޙުވެގެންވާގޮތުގައި އޭނާއަކީ . ޙުކުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިލާފުއުފެދިފައެވެ

ފަހެ މިވާހަކަ . މަށް ދަލީލުކުރާ ނައްޞުތައް ޞަރީޙަވެފައި ޞައްޙަވެގެންވެއެވެއަދި އެކަ. ކާފިރެކެވެ
ޢުޛުރަކާ  ފަހެ ޝަރުޢީ. މިމައުޟޫޢުގެ ދަށުން ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ" ނަމާދުއެޅުމުގެ ޙުކުމް"

އޭނާގެ މައްޗަށްވަނީ . ނުލައި ނަމާދު ގަސްތުގައި އަޅާމީހާ ނަމާދު ޤަޟާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
. ވިދާޅުވިއެވެ  -  رمحه اهللا - ޝައިޚުލްއިސްލާމް އިބުނުތައިމިޔާ . ވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވުމެވެތެދު
އަށް ފަހެ އެނަމާދު ޤަޟާކުރުން އޭނާ. ނަމާދު ގަސްތުގައި އަޅައިފިމީހާ ދަންނައެވެ"

 .އަދި އޭނާގެ ކިބައިން ޤަޟާކުރުން ޞައްޙަވެގެން ނުމެވޭމެއެވެ. ޝަރުޢުކުރެވިގެން ނުވެއެވެ
އަދި މިކަމާ ޚިލާފު އެއްވެސް . އޭނާގެ މައްޗަށްވަނީ ސުންނަތްނަމާދު ގިނަކުރުމެވެ! އަދިކިއެއްތަ

އަދި އިމާމު އިބުނު  )2(."ދަލީލުތައް މިކަމާ މުވާފިޤުވެގެންވެއެވެ! އަދި ކިއެއްތަ. ދަލީލެއް ނުވެއެވެ
އި ނަމާދުނުކޮށް ހުރެފިމީހާ ނަމާދުގެ ވަގުތުދަންދެން ގަސްތުގަ. "ވިދާޅުވިއެވެ- رمحه اهللا -ޙަޒުމު 

ފަހެ އޭނާ . ފަހެ އެނަމާދު ޤަޟާކުރުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންނުވާކަން ކަށަވަރެވެ. ދަންނައެވެ
އެއީ ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އޭނާގެ . ހެޔޮކަންތައްކުރުމާއި ސުންނަތް ނަމާދުކުރުން ގިނަކުރާހުށިކަމެވެ

  )3(."ގެ ޙަޟްރަތަށް އިސްތިޣުފާރުކުރާހުށިކަމެވެهللا އަދި އޭނާ ތައުބާވެ. މީޒާން ބަރުކުރުމަށެވެ
  
  
  
  
  

                                                             
  .وصححه األلباينرواه أصحاب السنن  )1(

 .لشيخ اإلسالم ابن تيمية" الفتاوى الكربى" )2(

  .البن حزم" احمللّى" )3(
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  ބަލިމީހާގެ ނަމާދު

  
ފަހެ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ކޮޅަށް ހުރުމަށް ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެމީހާ އިށީނދެއިނދެގެން 

އަދި އިށީނދެއިނދެގެން ނަމާދުކުރަން ކުޅަދާނަވެގެންނުވާނަމަ އެއްއަރިމައްޗަށް . ނަމާދުކުރާށެވެ
ފަހެ . އަދި އެޙާލަތުގައި ރުކޫޢާއި ސަޖިދަކުރާނީ އިޝާރާތުންނެވެ. ނަމާދުކުރާށެވެ އޮށޯވެއޮވެގެން

h  g  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. ރުކޫޢަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަޖިދައަށް ލެނބިލާށެވެ
l   k  j  i  Z )ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ކޮޅަށް ތިބެގެންނާއި، : "މާނައީ )١٠٣: النساء

هللا މާތް." އަށް ޒިކުރުކުރާށެވެهللاނާއި، އަރިމައްޗަށް އޮށޯވެތިބެގެން އިށީނދެ ތިބެގެން
އެބަހީ ކޮޅަށްތިބެގެން . "ބުނު މަސްޢޫދު މިއާޔަތާބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވިއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

އަދި . އެގޮތަށް ކުޅަދާނަވެގެންނުވާނަމަ އިށީނދެ ތިބެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ. ނަމާދުކުރާށެވެ
هللا އަދި މާތް." ޅަދާނަވެގެންނުވާނަމަ އަރިމައްޗަށް އޮށޯވެ ތިބެގެން ނަމާދުކުރާށެވެއެގޮތަށްވެސް ކު

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢިމްރާނު ބުނު ޙުޞައިނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
  اهللا عليه رسول اهللا صلّى އަހުރެންގެ ފުރަގަސްފަރާތް ދުޅަވެގެން އަހުރެން ނަމާދުކުރާނެ ގޮތާމެދު 

ކޮޅަށްހުރެގެން " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ފަހެ އެކަލޭގެފާނު . އާ އަހުރެން ސުވާލުކޮށްފީމެވެ وسلّم
އަދި އެގޮތަށްވެސް . އަދި އެގޮތަށް ކުޅަދާނަވެގެންނުވާނަމަ އިށީނދެ އިނދެގެންނެވެ. ނަމާދުކުރާށެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް )1(."ކުޅަދާނަވެގެންނުވާނަމަ އަރިމައްޗަށް އޮށޯވެ އޮވެގެންނެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ފަހެ އޭނާ ބާލީހެއްގެ މަތީ ނަމާދުކުރަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނަށް . ބަލިމީހަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ
ތިބާއަށް " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ނު ބާލީސް އެއްލައިލައްވާ ދެން އެކަލޭގެފާ. ފެނިވަޑައިގަތެވެ

އަދި . އެހެންނޫންނަމަ އިޝާރާތުން ނަމާދުކުރާށެވެ. ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ ބިންމަތީގައި ނަމާދުކުރާށެވެ
.        ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا އަދި މާތް )2(."ރުކޫޢަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަޖިދައަށް ލެނބިލާށެވެ

 [ ©    ̈  §   ®¬  «  ªZ  )އެއްވެސް ނަފްސަކަށް هللا : "މާނައީ ) ٢٨٦: البقرة
ދެންފަހެ ." އެނަފްސަކަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ ވަރަށް މެނުވީ ތަކުލީފެއް ނުޖައްސަވައެވެ

                                                             
 .رواه اجلماعة إالّ مسلماً )1(

 .أبو حامت وقفه وصححرواه البيهقي  )2(
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މަ ބަލި ނުވަތަ ކޮޅަށް ހުރެއްޖެނަ. ކުޅަދާނަވެގެންނުވުމުގެ މުރާދަކީ ކޮޅަށްހުރުމަށް އުނދަގޫވުމެވެ
ބަލިމީހާއަށް . ދެން ނަމާދުކުރުމަށް އިށީނދެ އިންނާނެގޮތް ދަންނައެވެ. ގަތުމެވެވެދާނެކަމަށް ބިރުބޮޑު

ދެފައި ވަށްކޮށްގެން އިނދެވޭނަމަ އެގޮތަށް އިނުން . ފަސޭހަގޮތަކަށް އިނުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
އެކަމަނާ . ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ފަހެ މާތް. ރަނގަޅެވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ ދެފައިންޕުޅު ވަށްކުރައްވައިގެން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ވިދާޅުވިއެވެ

އިފްތިރާޝަށް  )1(."ނަމާދުކުރައްވަން އިންނަވަނިކޮށް ތިމަންކަމަނާ ދެކެވަޑައިގެންނެވީމެވެ
  . ރުކަށް އިންނަގޮތަށް އިނުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެއްއިންނަގޮތަށް އިނުމާއި ތަވަ

  
  

  ޚައުފުނަމާދު
  

ފަހެ . ޚައުފުގެ ނަމާދަކީ ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައި އަދާކުރެވޭ ފަރުޟު ފަސްނަމާދެވެ
. އެވަގުތުގައި އެނަމާދުތައް އަދާކުރެވެނީ އަމާންކަމުގެ ވަގުތުތަކުގައި އަދާކުރާ ގޮތާ ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ

. ނީ ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައެވެއަދި އެގޮތަށް ފަރުޟުނަމާދުތައް އަދާކުރުން މަޝްހޫރުވެފައިވަ
އެހެނެއްކަމަކު ބިރުވެރިކަން ފެތުރިގެންވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އެގޮތަށް ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ 

މިސާލަކަށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އަނދައިގެން . ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
އެއީ . ފަހެ ޚައުފުނަމާދު ކުރާނީ ޤަޞްރުކޮށެވެ. ދުކުރުމެވެހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރަށް އެގޮތަށް ނަމާ

އެބަހީ މަޣުރިބު ނަމާދު ފިޔަވައި ކޮންމެ ނަމާދެއްގައި ކުރާނީ . މަޣުރިބު ނަމާދު ފިޔަވައެވެ
ފަހެ ޚައުފުނަމާދު . އެއީ ރަށުން ބޭރުނުވިކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. ދެރަކުޢަތެވެ

އެއީ އަންނަނިވި އާޔަތަށް . އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާކަމަށް ޢިލްމުވެރިން
!  "   #  $  %  &  '  )   ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. ބިނާކޮށެވެ

  5  4  3  2  1  0   /  .  -  ,  +  *  )
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   .وصححه األلباينالنسائي وابن خزمية وابن حباّن والبيهقي واحلاكم وصححه على شرط الشيخني  رواه )1(
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  b  a     `  _  ^  ]  \[  Z   YX  W  V  UZ  )١٠٢: النساء( 
ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ހުންނަވައިފިނަމަ ) ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތު: "(މާނައީ

ދެންފަހެ އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެއްޖަމާޢަތުގެ . އެބައިމީހުންނާގެން ނަމާދު ޤާއިމުކުރައްވާށެވެ
ހަތިޔާރު ) ނަމާދުގައިވެސް(އަދި އެބައިމީހުން . ން ކަލޭގެފާނާ އެކު ނަމާދަށް ތެދުވާށެވެމީހު

އެބަހީ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތް (ފަހެ އެބައިމީހުން ސަޖިދަކުރުމަށްފަހު . އަޅައިގެން ތިބޭހުށިކަމެވެ
ނަމާދުނުކޮށް  ދެން. މީސްތަކުންގެ ފަހަތަށް ފޯރިމެރުމަށްޓަކައި ދާހުށިކަމެވެ) ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

) ދެވަނަރަކުޢަތުގައި ބައިވެރިވެ(ތިބި އަނެއްޖަމާޢަތުގެ މީހުން އައިސް ކަލޭގެފާނާ އެކު 
އަދި އެބައިމީހުންވެސް ހަތިޔާރުއަޅައި ރައްކާތެރިކަމުގައި ހިފައިގެން . ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ

ލުވާނެ ނަމައޭ ހިތައި، ގެ ތަކެތިން ޣާފިތިޔަބައިމީހުން ހަތިޔާރާއި ހަނގުރާމައި. ހުށިކަމެވެތިބޭ
އޭރުން އެއްފަހަރާ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ލެނބިގަތުމަކުން  .ކާފިރުވިމީހުން އެދުނެވެ) އެކަމަށް(

އަދި ވާރެވެހުމުގެ ސަބަބުން .) އެބަހީ ޙަމަލާދެވޭނެއެވެ. (އެބައިމީހުންނަށް ލެނބިގަނެވޭނެއެވެ
ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ތިޔަބައިމީހުން ބަލިވެއުޅޭ  އުނދަގޫ) ހަތިޔާރު އުފުލުމަށް(ތިޔަބައިމީހުންނަށް 

އަދި . ބަޔަކު ކަމުގައިވާނަމަ ހަތިޔާރު ބެހެއްޓުމަކުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެއްވެސް ކުށެއްނުވެއެވެ
ހަމަކަށަވަރުން ކާފިރުންނަށް . ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިކަމުގައި ހިފާށެވެ) އެހެންނަމަވެސް(

  ." ތައްޔާރުކުރެއްވިއެވެهللا ނިކަމެތިކުރަނިވި ޢަޛާބު މާތް
ޞައްޙަ ޙަދީޘުން ސާބިތުވާ . ދެންފަހެ ޚައުފުނަމާދުކުރާގޮތުގެ ވާހަކަ ދަންނައެވެ

  .އެއިން ކޮންމެގޮތަކަށް ކުރިޔަސް ފުދޭނެއެވެ. ފަސްގޮތެއް ބަޔާންކުރަމެވެ
ފަހެ އިމާމުމީހާއާ އެކު "ދުޝްމިނުން ޤިބުލަފަރާތް ނޫންފަރާތެއްގައި ވާނަމަ،  - 1

ދެން އިމާމުމީހާ ދެވަނަ . ންގެ ލަޝްކަރުން އެއްޖަމާޢަތުގެ މީހުން އެއްރަކުޢަތްކުރާނީއެވެމުސްލިމު
ދެން އެބައިމީހުން އަނެއްރަކުޢަތް އަމިއްލައަށް . ރަކުޢަތަށް ތެދުވެ މަޑުކޮށްގެން ހުންނާނީއެވެ
ސް އިމާމުމީހާއާ ދެން ދެވަނަޖަމާޢަތުގެ މީހުން އައި. ކޮށްފައި ދުޝްމިނުންނާ ކުރިމަތިލުމަށް ދާނީއެވެ

ދެން އިމާމުމީހާ އެރަކުޢަތްކޮށްފައި އައްތަޙިއްޔާތުގައި . އެކު ދެވަނަރަކުޢަތުގައި ބައިވެރިވާނީއެވެ
. އެއީ އެބައިމީހުން ދެވަނަ ރަކުޢަތް އަމިއްލައަށް ކޮށްފުމަށް ދާންދެނެވެ. މަޑުކޮށްގެން އިންނާނީއެވެ

." އިމާމުމީހާ ސަލާމްދޭނީ އެބައިމީހުންނާ އެކުއެވެދެން އެބައިމީހުން އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނުމުން 
ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު އަބީ هللا ކިބައިން މާތްގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ މިގޮތް 

   )1(.ޚައިޘަމާ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ
                                                             

 .رواه اجلماعة إالّ ابن ماجه )1(
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ގެން ފަހެ ފުރަތަމަ ޖަމާޢަތާ. އިމާމުމީހާ ކޮންމެ ޖަމާޢަތަކާގެން ދެރަކުޢަތްކުރުމެވެ" - 2
އަދި އެއީ އިމާމުމީހާގެ ފަރުޟު ނަމާދުގެ . އިމާމުމީހާ ދެރަކުޢަތްކޮށްފައި ސަލާމްދޭނީއެވެ

 ދެން އެބައިމީހުން ދުޝްމިނުންނާ ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ދިއުމުން އަނެއްޖަމާޢަތުގެ. ދެރަކުޢަތެވެ
ފަހެ . ށް ސަލާމްދޭނީއެވެދެން އެބަމީހުންނާގެން އިމާމުމީހާ އަލުން ދެރަކުޢަތްކޮ. މީހުން އަންނާނީއެވެ

. އަދި އެބައިމީހުންނަށް ފަރުޟު ދެރަކުޢަތެވެ. އެދެރަކުޢަތަކީ އިމާމުމީހާއަށް ސުންނަތް ދެރަކުޢަތެވެ
ފަހެ ." އޭރުން ކޮންމެ ޖަމާޢަތަކަށްވެސް އިމާމުމީހާއާ އެކު ދެރަކުޢަތް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވުނީއެވެ

ތް ނަމާދު ކުރާމީހާގެ ފަހަތުގައި ފަރުޟު ކުރިންވެސް ބަޔާންވެދިޔަ ފަދައިން ސުންނަ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ މިގޮތް . ނަމާދުކުރާމީހާއަށް އިޤުތިދާވުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

  )1(.ރުއްސުންލެއްވި އަބޫބަކުރާ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެهللا ކިބައިން މާތް
. މާޢަތާގެން ނަމާދުކުރާނީއެވެއިމާމުމީހާ ދެޖަ"ދުޝްމިނުން ޤިބުލަފަރާތުގައިވާނަމަ،  - 3

ފަހެ ދެޖަމާޢަތުގެ މީހުން އިމާމުމީހާގެ ފަހަތުގައި ސަފުހަދައި އިމާމުމީހާއާ އިޤުތިދާވެ 
ފަހެ އިމާމުމީހާ ސަޖިދައަށް . އެއީ އިމާމުމީހާ ސަޖިދައަށްގޮސްފުމަށް ދާންދެނެވެ. ނަމާދުކުރާނީއެވެ

އެއީ . (ނުގޮސް މަޑުކޮށްގެން ތިބޭނީއެވެ ދިއުމުން ފަހަތުގައިވާ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން ސަޖިދައަށް
ދެން އިމާމުމީހާއާއި ކުރީގައިވާ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން ސަޖިދަ .) ދުޝްމިނުންނަށް ފާރަލައިގެންނެވެ

ދެން ދެވަނަ ރަކުޢަތަށް އިމާމުމީހާ . ފުރިހަމަކުރުމުން ދެން މިބައިމީހުން ސަޖިދަ ފުރިހަމަކުރާނީއެވެ
އަދި ފަހަތުގައިވާ ޖަމާޢަތުގެމީހުން . ގެމީހުން ފަހަތަށް އަންނާނީއެވެތެދުވުމުން ކުރީގައިވާ ޖަމާޢަތު

ދެން ފުރަތަމަ ރަކުޢަތްކުރި ފަދައިން . އަންނާނީއެވެ) އިމާމުމީހާއާ ކައިރިއަށް(ކުރިއަށް 
ފަހެ އިމާމުމީހާ . އެއީ އިމާމުމީހާ ސަޖިދައަށްގޮސްފުމަށް ދާންދެނެވެ. ދެވަނަރަކުޢަތްވެސް ކުރާނީއެވެ

އެބަހީ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ކުރީގައި (ށް ދިއުމުން މިހާރު ފަހަތުގައިވާ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން ސަޖިދައަ
އެއީ ދުޝްމިނުންނަށް . (ސަޖިދައަށް ނުގޮސް މަޑުކޮށްގެން ތިބޭނީއެވެ) ތިބި މީހުން

ދެން އިމާމުމީހާއާއި މިހާރު އިމާމުމީހާއާ ކައިރިއަށް ތިބިމީހުން ސަޖިދަ .) ފާރަލައިގެންނެވެ
ދެން އެންމެން އެއްކޮށް . ރިހަމަކުރުމުން ދެން ފަހަތުގައި ތިބިމީހުން ސަޖިދަ ފުރިހަމަކުރާނީއެވެފު

ރުއްސުންލެއްވި هللا ކިބައިން މާތްرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ މިގޮތް ." ސަލާމްދޭނީއެވެ
  )2(.ޖާބިރުގެފާނު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ

                                                             
   .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والنسائي  )1(

 .وابن ماجه والبيهقي رواه أمحد ومسلم والنسائي )2(
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އަދި . މީހުން އެއްރަކުޢަތްކުރާނީއެވެ އިމާމުމީހާއާއެކު އެއްޖަމާޢަތުގެ" - 4
ދެން އިމާމުމީހާއާ އެކު . އަނެއްޖަމާޢަތުގެ މީހުން ތިބޭނީ ދުޝްމިނުންނާ ކުރިމަތިލައިގެންނެވެ

ދެން . ފުރަތަމަ ރަކުޢަތްކުރި ޖަމާޢަތުގެ މީހުން ދުޝްމިނުންނާ ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ދާނީއެވެ
ފަހެ އެބައިމީހުން ފުރަތަމަ . ށް އެއްރަކުޢަތްކުރާނީއެވެއަނެއްޖަމާޢަތުގެ މީހުންއައިސް އަމިއްލައަ

ދެން އެބައިމީހުން . ރަކުޢަތްކުރަންދެން އިމާމުމީހާ ހުންނާނީ ދެވަނަރަކުޢަތަށް ތެދުވިގޮތަށް ކޮޅަށެވެ
ދެން . ދެވަނަރަކުޢަތަށް ތެދުވުމުން އިމާމުމީހާ އެބައިމީހުންނާގެން ދެވަނަރަކުޢަތްކުރާނީއެވެ

އެއީ އިމާމުމީހާއާ އެކު . މިބައިމީހުން އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނދެ ތިބޭނީއެވެ އިމާމުމީހާއާ އެކު
ދެން އެބައިމީހުން އައިސް އެބައިމީހުންގެ . ފުރަތަމަ ރަކުޢަތްކުރިމީހުން އައިސްފުމަށް ދާންދެނެވެ

މީހާ ދެން އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނުމުން އިމާމު. ދެވަނަ ރަކުޢަތް އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަކުރާނީއެވެ
ކިބައިން ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ މިގޮތް ." ދެޖަމާޢަތު މީހުންނާގެން ސަލާމްދޭނީއެވެ

   )1(.ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް
. ދެޖަމާޢަތުންކުރެ ކޮންމެ ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުން އިމާމުމީހާއާއެކު އެއްރަކުޢަތްކުރުން - 5

އެބަހީ . އަދި ދެޖަމާޢަތުގެ މީހުންނަށް ވާނީ އެއްރަކުޢަތެވެ. މާމުމީހާއަށް ވާނީ ދެރަކުޢަތެވެއޭރުން އި
އަދި އަނެއް ޖަމާޢަތުގެ މީހުންނާގެން . އެއްޖަމާޢަތުގެ މީހުންދާނީ ދުޝްމިނުންނާ ކުރިމަތިލުމަށެވެ

އިމާމުމީހާ ތެދުވާނީ އަދި . ދެން މިބައިމީހުން ސަލާމްދޭނީއެވެ. އިމާމުމީހާ އެއްރަކުޢަތްކުރާނީއެވެ
ދެން އަނެއްޖަމާޢަތުގެ މީހުން އައިސް އިމާމުމީހާއާ އެކު އިމާމުމީހާގެ . ދެވަނަރަކުޢަތަށެވެ

رسول اهللا ފަހެ މިގޮތް . އަދި އިމާމުމީހާއާއެކު ސަލާމްދޭނީއެވެ. ދެވަނަރަކުޢަތުގައި އިޤުތިދާވާނީއެވެ
ބުނު ޢައްބާސް هللا ބްދުރުއްސުންލެއްވި ޢަهللا ކިބައިން މާތްصلّى اهللا عليه وسلّم 

ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް . "އަދި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ )2(.ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ
އަދި . އެއީ ރަށުގައި ޤާއިމުވެ ހުންނަވާ އިރު ހަތަރުރަކުޢަތެވެ. ނަމާދު ފަރުޟުކުރެއްވިއެވެهللا މާތް

އަދި ހަނގުރާމައެއްގައި އުޅުއްވާނަމަ . ތެވެދަތުރުފުޅެއްގެ މަތީގައި ހުންނަވާ އިރު ދެރަކުޢަ
   )3(."އެއްރަކުޢަތެވެ

ފަހެ ބަޔާންވެ އެދިޔައީ  :ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައި މަޣުރިބު ނަމާދުކުރާނެގޮތް
. ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައި މަޣުރިބުނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން ނަމާދުތައް ކުރާނެގޮތެވެ

ފަހެ ޚައުފުނަމާދާ . ކީ ޤަޞްރުކުރެވޭ ނަމާދެއް ނޫނެވެއެހެނީހަމަކަށަވަރުން މަޣުރިބު ނަމާދަ
                                                             

   .رواه أمحد وأبو داود والنسائي وصححه األلباين )1(

 .وصححه األلباينالنسائي وابن حباّن  رواه )2(

 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي )3(
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ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ރިވާޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަޣުރިބު ނަމާދުކުރާނެގޮތާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް 
އެހެންކަމުން ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ . ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

އިމާމު އަބޫޙަނީފާއާއި އިމާމުމާލިކުގެ އަރިހުގައި . ލާފު އުފެދިފައެވެއެނަމާދުކުރާނެ ގޮތާމެދު ޚި
އަދި ދެވަނަޖަމާޢަތުގެ . އިމާމުމީހާ ފުރަތަމަ ޖަމާޢަތުގެ މީހުންނާގެން ކުރާނީ ދެރަކުޢަތެވެ

އަދި އިމާމު ޝާފިޢީއާއި އިމާމު އަޙުމަދުގެ އަރިހުގައި . މީހުންނާގެން ކުރާނީ އެއްރަކުޢަތެވެ
ރަތަމަ ޖަމާޢަތުގެ މީހުންނާގެން އެއްރަކުއަތްކުރުމާއި ދެވަނަޖަމާޢަތުގެ މީހުންނާގެން އިމާމުމީހާ ފު

  .ދެރަކުޢަތްކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
ފަހެ ހަނގުރާމަ ގަދަވެގެންދާ  :ހަނގުރާމަ ގަދަވެގެންދާ ވަގުތު ނަމާދުކުރާނެގޮތް

*  ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ هللاމާތް. ވަގުތު އެމީހަކަށް ކުޅަދާނަވާ ގޮތަކަށް ނަމާދުކުރާނީއެވެ
  /.   -  ,  +Z  )ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ބިރުގެންފިނަމަ : "މާނައީ )٢٣٩: البقرة

ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް." ނުވަތަ ސަވާރުވެގެންވާ ޙާލުއެވެ. ހިނގަމުންނެވެ) ނަމާދުކުރާނީ(
رسول اهللا صلّى اهللا . ދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވި. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ޢަބްދު

ފަހެ ބިރުވެރިކަން ގަދަވާ ހިނދު " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ޚައުފުނަމާދު ސިފަކުރައްވަމުން عليه وسلّم 
ހިނގަމުންނާއި، ހުއްޓިތިބެގެންނާއި، ސަވާރުވެގެންނާއި، ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައިގެންނާއި، ޤިބުލައަށް 

  )1(.)"އެބަހީ އެމީހަކަށް ކުޅަދާނަވާ ގޮތަކަށް ނަމާދުކުރާށެވެ( .ކުރިމަތިނުލައި ނަމާދުކުރާށެވެ
ނަމާދަކީ ހަނގުރާމަފަދަ ނުރައްކާތެރި ވަގުތުތަކުގައިވެސް މާފުވެގެންނުވާ  :فائدة

ދެންފަހެ އަމާންކަމުގެ ވަގުތުގައި ނަމާދު އަޅައިފިމީހާގެ . އަޅުކަމެއްކަން ތިބާއަށް ބަޔާންވެއްޖެއެވެ
  ޔެވެ؟ޙާލަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއް

  
 

  ދަތުރުވެރިޔާގެ ނަމާދު
  

ފަހެ . ނަމާދުކުރާނެ ގޮތެވެއެބަހީ ދަތުރުވެރިޔާ އޭނާގެ ދަތުރުގައި ފަރުޟު ފަސް
އެހެންކަމުން އިސްލާމްދީން . ކެވެއުނދަގޫތައް އެކުލެވިގެންވާ ކަމެގައި ނުހަނު ގިނަ އޭކީ ދަތުރުކުރުމަ

                                                             
 .رواه البخاري )1(
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ފަހެ ދަތުރުވެރިޔާގެ ނަމާދަށް . ޢާޔަތްކޮށްފައެވެވަނީ ދަތުރުވެރިޔާއަށް ވަރަށްގިނަ އަޅުކަންތަކުގައި ރި
  .އެޙުކުމްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރަމެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ޙުކުމްތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ

އެބަހީ މެންދުރުނަމާދާއި،  .ހަތަރުރަކުޢަތް ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުން -1

Ï  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. ވެޢަޞުރުނަމާދާއި، ޢިޝާނަމާދު ދެރަކުޢަތަށް ކުރުކޮށްލުމެ
ß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Z )١٠١: النساء ( 

އަދި ތިޔަބައިމީހުން ބިންމަތީގައި ދަތުރުފަތުރުކުރާ ހިނދު ކާފިރުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް : "މާނައީ
މަ ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުމަކުން ގެއްލުމެއް ދީފާނެކަމަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރުގެންފިނަ
ފަހެ މިއާޔަތުގައި ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުމަށް ." ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ކުށެއްނެތެވެ

ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ކާފިރުންގެ ކިބައިން ބިރުގަތުން ޤައިދުކުރައްވާފައި ވީނަމަވެސް 
އެބަހީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބިރު ނެތަސް ދަތުރުގައި . އްލެވިފައެވެން އެޙުކުމްވަނީ އުފުފުޅުحديث 

ރުއްސުންލެއްވި ޔަޢުލާ ބުނު އުމައްޔާގެ هللا ފަހެ މާތް. ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
. އަހުރެން ޢުމަރުގެފާނަށް ދަންނަވައިފީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

هللا އަދި . ނަމާދު ޤަޞްރުކޮށްއުޅޭ ސަބަބު އަހުރެންނަށް ބުނެދެއްވަބައްލަވާށެވެ) މިހާރު(ން މީސްތަކު
ކާފިރުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ( ß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú Z ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ

ދުވަސް ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެ) ގެއްލުމެއް ދީފާނެކަމަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރުގެންފިނަމަ
.) އެބަހީ މިހާރު ދަތުރުފަތުރުގައި ކާފިރުންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ބިރެއްނުވެއެވެ. (ހިނގައްޖެއެވެ
. ބުވީމެވެކަންތަކާމެދު އަހުރެންވެސް އަޖައި ބުވީތިބާ ތިޔަ އަޖައި. ނު ދެންނެވިއެވެފަހެ ޢުމަރުގެފާ

ންނެވުމުން އެކަލޭގެފާނު އަށް އެވާހަކަ ދެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ދެން އަހުރެން 
އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ " "بِها علَيكُم فَاقْبلُوا صدقَته صدقَةٌ تصدق اُهللا" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

ފަހެ އެއިލާހުގެ ޞަދަޤާތް ތިޔަބައިމީހުން . ކުރައްވާފައިވާ ޞަދަޤާތެކެވެهللا މައްޗަށް 
رسول اهللا ހަތަރުރަކުޢަތް ނަމާދުތައް . "ވިދާޅުވިއެވެ  - رمحه اهللا -  عالّمة ابن القيم )1(."ޤަބޫލުކުރާށެވެ

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ދަތުރުފުޅަށް . ޤަޞްރުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެصلّى اهللا عليه وسلّم 
ނިކުމެވަޑައިގަތީއްސުރެ މަދީނާއަށް އެނބުރި ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން އެނަމާދުތައް އެކަލޭގެފާނު 

އެބަހީ (އަދި އެކަލޭގެފާނު ދަތުރުފުޅެއްގައި އެނަމާދުތައް ފުރިހަމައަށް . ރައްވައެވެދެރަކުޢަތުން ކު
އަދި އެއްވެސް އިމާމަކު އެކަމާ . ކުރެއްވިކަން ސާބިތުވެގެން ނުވެއެވެ) ހަތަރުރަކުޢަތް

                                                             
 .رواه اجلماعة إالّ البخاري )1(
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އެބޭކަލުން ޚިލާފުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ! އަދިކިއެއްތަ. ޚިލާފުވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ
އެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢަމްރު ބުނު ޢާޞާއި، هللا ފަހެ މާތް. ކުރުމުގެ ޙުކުމާމެދުއެވެޤަޞްރު

ބުނު هللا ބުނު ޢައްބާހާއި، ޢަބްދުهللا ބުނު މަސްޢޫދާއި، ޢަބްދުهللا ޢަލީ ބުނު އަބީ ޠާލިބާއި، ޢަބްދު
ވެގެންވާ އާ މިބޭބޭކަލުން ދަތުރުގައި ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުން ވާޖިބުهللا ޢުމަރާއި، ޖާބިރު ބުނު ޢަބްދި

އެފަދައިން   - رمحه اهللا -އަދި އިމާމުންގެ ތެރެއިން އަބޫ ޙަނީފާ . ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދަތުރުގައި ނަމާދު   -  رمحه اهللا -އަދި އިމާމު މާލިކު . ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

ޤާއިމުވެހުންނަމީހާއާ އަދި ދަތުރުވެރިޔާ . ޤަޞްރުކުރުމަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެއް ކަމަށެވެ
ކަމަށާއި ދަތުރުވެރިންގެ ޖަމާޢަތެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ އޭނާ ނަމާދުކުރުން މަކުރޫހަވެގެންވާ އިޤުތިދާވެ

ގެ   - رمحه اهللا - އަދި އިމާމު އަޙުމަދު . އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރުމަށް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
އަދި ފުރިހަމަކޮށް ކުރުމަށްވުރެ އެގޮތް . ވެއަރިހުގައި ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެ

. ގެ އަރިހުގައިވެސް ހަމައެފަދައެވެ -  رمحه اهللا - އަދި އިމާމު ޝާފިޢީ . މޮޅުއިތުރުވެގެންވެއެވެ
އެބަހީ ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ . (އެކަމަކު ޝަރުޠަކީ ޤަޞްރުގެ މަސާފަތަށް އޭނާ ފޯރުމެވެ

ޤަޞްރުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި . ދަންނައެވެ )1(.)"ވުމެވެހިސާބަށް އޭނާއަށް ދަތުރުކުރެވިފައި
. އެބަހީ މެންދުރު ނަމާދާއި، ޢަޞުރު ނަމާދާއި، ޢިޝާ ނަމާދެވެ. ހަތަރުރަކުޢަތް ނަމާދެވެ

އަދި އެއްވެސް ފަރުޟުނަމާދެއް ހަނގުރާމައިގެ . ދަތުރުމަތީގައި މިނަމާދުތަކުގައި ކުރާނީ ދެރަކުޢަތެވެ
އަދި މަޣުރިބު ނަމާދެއް ޤަޞްރެއް . ތަށްވުރެ ކުރެއްނުކުރެވޭނެއެވެވަގުތުގައި މެނުވީ ދެރަކުއަ

ފަތިސް ނަމާދަކީ އެނަމާދުގެ ޒާތުގައި ދެރަކުޢަތް . ދެން ފަތިސްނަމާދު ދަންނައެވެ. ނުކުރެވޭނެއެވެ
  .  ނަމާދެކެވެ

. އެބަހީ ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަކުރާ ދުރުމިނެވެ .ޤަޞްރުކުރުމުގެ މަސާފަތު -2
ޔަތުން ދަލީލުކުރާގޮތުގައި ދަތުރެކޭ ކިޔޭ ކޮންމެ ދަތުރެއްގައި ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުން ބަޔާންވެދިޔަ އާ
އެއީ ކުރު ދަތުރެއް ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ދިގު ދަތުރެއް ކަމުގައިވިޔަސް . ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

. އެވެއަދި މަސާފަތު ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެސް ދަލީލެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއްނުވެ. މެއެވެ
އަހުރެން ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުމުގެ ދުރުމިނާ ބެހޭގޮތުން . ފަހެ ޔަޙުޔާ ބުނު ޔަޒީދު ވިދާޅުވިއެވެ

ތިންމޭލުގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަނަސްގެފާނާ ސުވާލުކުރީމެވެ
ފަހެ  )2(."ކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެދިގު ދަތުރުފުޅެއްގައި ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ނަމާދު ޤަޞްރު

                                                             
  .البن القيم" زاد املعاد يف هدي خري العباد" )1(

 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والبيهقي )2(
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މިބާބުގައި ވާރިދުވެގެން . "ފަތުޙުލްބާރީގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  - رمحه اهللا -ޙާފިޡު އިބުނު ޙަޖަރު 
ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް. އައިސްފައިވާ އެންމެ ޞައްޙަ އަދި އެންމެ ޞަރީޙަ ޙަދީޘަކީ މިއެވެ

މު އިބުނު އަބީ ޝައިބާ ޞައްޙަ ސަނަދަކާއެކު ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން އިމާهللا ޢަބްދު
ޤަޞްރުކުރުމުގެ އެންމެ ކުރު މަސާފަތަކަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވަނީ . "ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ

  ." އެއްމޭލެވެ
އަދި . މިބާބުގައި އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތައް ތަފާތުވެގެންވެއެވެ. ދަންނައެވެ

އަދި . ނެއްބޭކަލެއްގެ ބަސްފުޅުގެ މައްޗަށް ޙުއްޖަތެއް ކަމުގައި ނުވެއެވެއެއްބޭކަލެއްގެ ބަސްފުޅު އަ
ކޭ ކިޔުމަށްޓަކައި ޅިފައި ނުވުމާއެކު ދަތުރަކަށް ދަތުރެެޤުރުއާނާ ސުންނަތުން މަސާފަތު ކަނޑައެ

އެބަހީ މީސްތަކުން ދަތުރެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިފި . ރުޖޫޢަވާން ޖެހޭނީ މީސްތަކުންގެ އާދަކާދައަށެވެ
  .ފަހެ އެދަތުރުގައި ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަވާނެއެވެ. ކޮންމެ ދަތުރަކީ ދަތުރެކެވެ

ނަމާދު ޤަޞްރުކުރަން ފަށަންޖެހޭނީ  .ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުން ފެށޭ ހިސާބު -3
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އިމާމު އިބުނުލްމުންޛިރު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަށުން ބޭރުވުމަށް ފަހުގައެވެ

ސް ދަތުރުފުޅެއްގައި މަދީނާއިން ނިކުމެވަޑައިގަތުމަށް ފަހުގައި މެނުވީ ނަމާދު ޤަޞްކުރެއްވިކަން އެއްވެ
. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެهللا އަދި މާތް." އަހުރެންނަށް އެނގިފައެއްނުވެއެވެ

ގައި ހަތަރުރަކުޢަތް އާ އެކު މެންދުރު ނަމާދުرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  އަހުރެން މަދީނާގައި"
  )2(."މެންދުރުނަމާދުގައި ދެރަކުޢަތް ކުރީމެވެ )1(އަދި ޛުލްޙުލައިފާގައި. ކުރީމެވެ

ފަހެ ދަތުރުވެރިޔާ  ދަތުރުވެރިޔާ ނަމާދު ފުރިހަމައަށް ކުރާނީ ކޮންވަގުތަކު؟ -4
އަވަހަކަށް  ރަށެއްގައި މަޑުކޮށްގެން ހުރުމަށް ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑަނާޅައި އޭނާގެ ބޭނުން ފުދޭހައި

އެނބުރިދިއުމަށް ޤަސްތުކުރާނަމަ އޭނާގެ ދަތުރުނިމެންދެން އެނާއަށް ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުން 
ދެންފަހެ ރަށެއްގައި . ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

ރާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މަޑުކޮށްގެން ހުރުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އޭނާ ނަމާދު ޤަޞްރުކު
އަދި އެމުއްދަތުގެ ޢަދަދާ . މިކަމާ މެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ

ޤުރުއާނާ ސުންނަތުން މިކަން ބަޔާންކުރާނެ . ދަންނައެވެ. މެދުގައިވެސްވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ
ގެ ޢަމަލުފުޅުތައް މިކަމުގައި  عليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا. އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

 عالّمة ابن القيم. އަދި އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ޢަމަލުފުޅުތައްވެސް ތަފާތުވެގެންވެއެވެ. ތަފާތުވެގެންވެއެވެ

                                                             

  .އަދި އެއީ މަދީނާ މީހުންގެ މީޤާތެވެ. ޛުލްޙުލައިފާއަކީ މަދީނާގެ ދެކުނުން މަދީނާއާ ގާތްގަނޑަކަށް ހަމޭލު ދުރުގައިވާ ވާދީއެކެވެ )1(
 .رواه اجلماعة )2(
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އަދި . ވިހިދުވަހު ހުންނެވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ތަބޫކުގައި . "ވިދާޅުވިއެވެ
އަދި އެއަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެއްޔާ ނަމާދު . ނު ނަމާދު ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެއެވިހިދުވަހުގައި އެކަލޭގެފާ

އެކަލޭގެފާނު އެތާނގައި ! އަދިކިއެއްތަ. ފުރިހަމަކޮށް ކުރާކަށް އެކަލޭގެފާނު އުއްމަތަކަށް ނާންގަވައެވެ
އަދި ދަތުރުގެ ޙާލަތުގައި މިގޮތަށް . މަޑުކޮށްގެން ހުންނެވުން އެމުއްދަތާ އިއްތިފާޤުވީއެވެ

އެއީ ދަތުރު ކިތަންމެ ދިގުވީނަމަވެސް ނުވަތަ . އިމުވެހުރުން ދަތުރުގެ ޙުކުމަކުން ނުނެރެއެވެޤާ
ގައި އަދި އެތާނ. ހައި ހިނދަކުއެވެއެއީ އެތާނގައި އޭނާ ވަޒަންވެރި ނުވާ. ކުރުވީނަމަވެސް މެއެވެ

ންނަބޭކަލުންނާއި އަދި މިމައްސަލާގައި ކުރީގެ ދަ. ޤާއިމުވުމަށް އޭނާ ޢަޒުމުނުކުރާހައި ހިނދަކުއެވެ
هللا ފަހެ ޞަޙީޙުލްބުޚާރީގައި މާތް. ފަހުގެ ދަންނަބޭކަލުންވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް އިޚުތިލާފުވެވަޑައިގެންފައެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު
ތަބޫކު ހަނގުރާމައިގެ ދަތުރުފުޅު ނުވަތަ (ޅުތަކުގައި ބައެއް ދަތުރުފުرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
އެދުވަސްތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު . ނަވާރަދުވަހު މަޑުކުރެއްވިއެވެ) މައްކާ ފަތަޙައިގެ ދަތުރުފުޅުގައި

ފަހެ އޭގެފަހުގައި އަހުރެމެންވެސް ނަވާރަދުވަހު . ނަމާދުކުރެއްވީ ޤަޞްރުކުރައްވައިގެންނެވެ
އަދި އެއަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެއްޖެނަމަ ނަމާދު ފުރިހަމަކޮށް . މުއެވެމަޑުކުރާނަމަ ޤަޞްރުކުރަ

ސަޢުދު ބުނު ޢަބީ ވައްޤާޞާއެކު . އަދި މިސްވަރު ބުނު މަޚުރަމާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރަމުއެވެ
ސަޢުދު . ޝާމުކަރައިގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ސާޅީސްދުވަސް ވަންދެން އަހުރެމެން ޤާއިމުވެ ތިބީމުއެވެ

އަދި . އަދި އަހުރެމެން ނަމާދުކުރަނީ ފުރިހަމަކޮށެވެ. ނީ ޤަޞްރުކުރައްވައިގެންނެވެނަމާދުކުރައްވަ
. ބުނު ޢުމަރު ހަމަސްދުވަހު ޤާއިމުވެހުންނެވިއެވެهللا ރުބައިޖާނުގައި ޢަބްދުޒައަ. ނާފިޢުވިދާޅުވިއެވެ

هللا ދުއަދި ޙަފްޞު ބުނު ޢަބް. އަދި އެދުވަސްތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ
އެދުވަސްތަކުގައި . ޝާމުކަރައިގައި އަނަސް ބުނު މާލިކު ދެއަހަރު ޤާއިމުވެހުންނެވިއެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ

ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު . އަދި ޙަސަނުލްބަޞަރީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ
ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު . ސަމްރާއާ އެކު ކާބުލްގައި ދެއަހަރު އަހުރެން ޤާއިމުވެހުރީމެވެ

އާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ މިއީ . އެކަމަކު ނަމާދު ޖަމްޢުނުކުރައްވައެވެ. ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ
އެބަހީ ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުމަށް . (އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދައްކަވާފައިވާ ގޮތެވެ

އަދި އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ގޮތަކީ .) ފައެއް ނުވެއެވެވަކިމުއްދަތެއް އެބޭކަލުން މުޤައްރަރުކުރައްވާ
   )1(."މިއެވެ

                                                             
 . البن القيم" هدي خري العبادزاد املعاد يف " )1(
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. އިމާމު އަބޫޙަނީފާ ވިދާޅުވިއެވެ. ދެން އިމާމުންގެ ބަސްފުޅުތައް ދަންނައެވެ 
އަދި އެއަށްވުރެ . ފަނަރަދުވަހު ޤާއިމުވެހުރުމަށް ނިޔަތްގެންފިނަމަ ނަމާދު ފުރިހަމަކޮށް ކުރާށެވެ"

. ވިދާޅުވިއެވެ ޢީއަދި އިމާމު މާލިކާއި އިމާމު ޝާފި." ޤަޞްރުކުރާށެވެ މަދުން ނިޔަތް ގެންފިނަމަ
. ހަތަރުދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ޤާއިމުވެހުރުމަށް ނިޔަތްގެންފިނަމަ ނަމާދު ފުރިހަމަކޮށް ކުރާށެވެ"

. އަދި އިމާމު އަޙުމަދު ވިދާޅުވިއެވެ." އަދި އެއަށްވުރެ މަދުން ނިޔަތް ގެންފިނަމަ ޤަޞްރުކުރާށެވެ
އަދި އެއަށްވުރެ . ހަތަރުދުވަހު ޤާއިމުވެހުރުމަށް ނިޔަތްގެންފިނަމަ ނަމާދު ފުރިހަމަކޮށް ކުރާށެވެ"

  ."މަދުން ނިޔަތް ގެންފިނަމަ ޤަޞްރުކުރާށެވެ
ފަހެ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން  .ދަތުރުމަތީގައި ސުންނަތް ނަމާދުކުރުން -5

އެބަހީ ދަތުރުވެރިޔާއަށް ސުންނަތް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ނަމާދު ޤަޞްރުކުރާމީހާއަށް 
އެއީ ރަވާތިބު ސުންނަތްތައް ކަމުގައިވިޔަސް އަދި އެނޫން . ނަމާދުކުރުން މަކުރޫހަވެގެންނުވެއެވެ
ފަހެ ޞަޙީޙުލްބުޚާރީގައާއި ޞަޙީޙު މުސްލިމުގައި ވާރިދުވެގެން . ސުންނަތްތައް ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ވަހު އުއްމު ހާނީގެ ގެކޮޅުން މައްކާ ފަތަޙަވީ ދު. "އައިސްފައިވެއެވެ
رسول . "އަދި އިމާމު ޙަޞަނުލްބަޞަރީ ވިދާޅުވިއެވެ." ނާނެއިފުޅުފިއްލަވާ އަށްރަކުޢަތްކުރެއްވިއެވެ

ގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދަތުރުފުޅުގައި ފަރުޟުނަމާދުގެ ކުރިންނާއި ފަހުން اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
. ބުނު ޢުމަރު ވިދާޅުވިއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް." މާދުކުރައްވަތެވެސުންނަތް ނަ

ދަތުރުމަތީގައި ދަމުނަމާދު ފިޔަވައި ފަރުޟުނަމާދުގެ ކުރިންނާއި ފަހުން ސުންނަތް ނަމާދުކުރުން "
ނަތް އަދި އެކަލޭގެފާނަށް ބަޔަކުމީހުން ފަރުޟު ނަމާދުގެ ފަހުން ސު. ޝަރުޢުކުރެވިގެން ނުވެއެވެ

އަހުރެން ސުންނަތް ނަމާދު ކުރަންޏާ ފަރުޟު ނަމާދު . ނަމާދުކުރަނިކޮށް ފެނިވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ
އާ އެކު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަހުރެން ! އޭ އަޚާގެ ދަރިޔާއެވެ. ޤަޞްރެއްނުކުރާނަމެވެ

އެބަހީ ފަރުޟު . (އް ނުކުރައްވައެވެދެރަކުޢަތަށްވުރެ އިތުރެ) ދަތުރުފުޅުގައި(އެކަލޭގެފާނު . އުޅުނީމެވެ
އަދި އަބޫބަކުރާއި، .) ނަމާދު ޤަޞްރުކޮށް ކުރެއްވުމުގެ އިތުރަށް ސުންނަތް ނަމާދެއް ނުކުރައްވައެވެ

އެބޭކަލުންވެސް ދެރަކުޢަތަށްވުރެ އިތުރެއް . ޢުމަރާއި، އުޘްމާނާ އެކުވެސް އުޅުއްވީމެވެ
Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ] . ޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެދެން އެކަލޭގެފާނު މިއާޔަތް ކި. ނުކުރައްވައެވެ

 È ÇZ  )ގެ ރަސޫލާގެ ކިބައިގައި هللاހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި " )٢١: األحزاب
   )1(."ރިވެތި ނަމޫނާވިއެވެ
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ބުނު ޢުމަރުގެ هللا އިމާމު އިބުނު ޤުދާމާ ޙަސަނުލްބަޞަރީގެ ބަސްފުޅާއި އަބްދު
ޙަސަނުލްބަޞަރީގެ ބަސްފުޅު ދަލީލުކުރަނީ . ވިދާޅުވިއެވެ. ބަސްފުޅު ޖަމްޢުކުރައްވާފައިވެއެވެ

ބުނު ޢުމަރުގެ هللا އަދި ޢަބްދު. ދަތުރުމަތީގައި ސުންނަތް ނަމާދުކުރުމަކު މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށެވެ
.                ބަސްފުޅު ދަލީލުކުރަނީ ދަތުރު މަތީގައި ސުންނަތް ނަމާދު ނުކުރުމަކު މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށެވެ

ދަމުނަމާދާއި، ވިތުރިއާއި، ފަތިސްނަމާދުގެ އިހުސުންނަތް . ދަންނައެވެ
  .ދަތުރުމަތީގައިވެސް ކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

ހުކުރުދުވަހު ދަތުރުކުރުމަކީ ހަމަ ހުއްދަވެގެންވާ  .ހުކުރުދުވަހު ދަތުރުކުރުން -6
އުމަރުގެފާނު މީހަކު ބުނަނިކޮށް . މައެވެއެކަމަކު އެއީ ހުކުރުނަމާދު ވަގުތު ޙާޟިރުނުވާނަ. ކަމެކެވެ

އެހިނދު . މިއަދަކީމީ ހުކުރުދުވަސް ކަމުގައި ނުވާނަމަ އަހުރެން ދަތުރަށް ނިކުތީމުހެވެ. އެއްސެވިއެވެ
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ހުކުރުދުވަސް މީހަކު . ތިބާ ދަތުރަށް ނިކުންނާށެވެ. "ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޢުބައިދާ ހުކުރުދުވަހު هللا އަދި މާތް )1(."ނުކުރެއެވެ ދަތުރުކުރުމަކުން މަނާއެއް

އަދި އިމާމު ޒުހުރީ . އަދި ހުކުރުނަމާދަށް އިންތިޒާރެއް ނުކުރައްވައެވެ. ދަތުރުކުރެއްވިއެވެ
ހުކުރުދުވަހުގެ ހެނދުނު ދަތުރުކުރައްވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ހިނދު މީހަކު އެކަލޭގެފާނަށް އެވާހަކަ 

  ."ހުކުރުދުވަހު ދަތުރުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ންނެވުމުން ވިދާޅުވިއެވެދެ
  
  

  ދެނަމާދު ޖަމްޢުކުރުން
  

އެއީ . މިގޮތުން ޖަމްޢުކުރެވޭނީ ހަތަރު ނަމާދެވެ. އެބަހީ ދެނަމާދު އެއްކޮށް ކުރުމެވެ
މެންދުރުނަމާދާއެކު . ނަމާދެވެއަދި މަޣުރިބުނަމާދާއި ޢިޝާ. މެންދުރުނަމާދާއި ޢަޞުރުނަމާދެވެ

އަދި ޢަޞުރުނަމާދާއެކު މެންދުރުނަމާދު . ޢަޞުރުނަމާދު ފިޔަވައި އެހެންނަމާދެއް ޖަމްޢުނުކުރެވޭނެއެވެ
ހަމައެފަދައިން މަޣުރިބުނަމާދާއެކު ޢިޝާނަމާދު . ފިޔަވައި އެހެންނަމާދެއް ޖަމްޢުނުކުރެވޭނެއެވެ

އަދި ޢިޝާނަމާދާއެކު މަޣުރިބުނަމާދު ފިޔަވައި . އެވެފިޔަވައި އެހެންނަމާދެއް ޖަމްޢުނުކުރެވޭނެ
އަދި ފަތިސްނަމާދާއެކު އެއްވެސް ނަމާދެއް . އެހެންނަމާދެއް ޖަމްޢުނުކުރެވޭނެއެވެ

 އެއީ އިސްކޮށް. ދެންފަހެ ޖަމްޢުކުރުން ދެބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ. ޖަމްޢުނުކުރެވޭނެއެވެ
  . ކުރުމެވެޖަމްޢުކުރުމާއި ފަސްކޮށް ޖަމްޢު
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އެބަހީ މެންދުރުނަމާދުގެ ވަގުތުގައި މެންދުރުނަމާދު ކުރުމާއެކު  .ކޮށް ޖަމްޢުކުރުންއިސް
އެބަހީ މެންދުރުނަމާދުގެ ވަގުތުގައި . ޢަޞުރުނަމާދަށް ޤަމަތްދީފައި ޢަޞުރުނަމާދުވެސް ކުރުމެވެ

ރިބުނަމާދު އަދި މަޣުރިބުނަމާދުގެ ވަގުތުގައި މަޣު. މެންދުރުނަމާދާއެކު ޢަޞުރުނަމާދު ޖަމްޢުކުރުމެވެ
އެބަހީ މަޣުރިބުނަމާދުގެ ވަގުތުގައި . ކުރުމާއެކު ޢިޝާނަމާދަށް ޤަމަތްދީފައި ޢިޝާނަމާދުވެސް ކުރުމެވެ

ފަހެ ދަތުރެއްގެ މަތީގައިވާނަމަ މިދެނަމާދު ކުރާނީ . މަޣުރިބުނަމާދާއެކު ޢިޝާނަމާދު ޖަމްޢުކުރުމެވެ
  .ޤަޞްރުކޮށް އަދި ޖަމްޢުކޮށެވެ

އެބަހީ ޢަޞުރުނަމާދުގެ ވަގުތުގައި ފުރަތަމަ މެންދުރުނަމާދު  .ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުން
އަދި ޢިޝާނަމާދުގެ ވަގުތުގައި . ކޮށްފައި ދެން ޢަޞުރުނަމާދަށް ޤަމަތްދީފައި ޢަޞުރުނަމާދު ކުރުމެވެ

. ދަންނައެވެ. ފުރަތަމަ މަޣުރިބުނަމާދުކޮށްފައި ދެން ޢިޝާނަމާދަށް ޤަމަތްދީފައި ޢިޝާނަމާދުކުރުމެވެ
މްޢުކުރިޔަސް އަދި ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރިޔަސް ނަމާދުތަކުގެ ތަރުތީބުން ނަމާދުތައްކުރުން އިސްކޮށް ޖަ

އެބަހީ މެންދުރުނަމާދާ . ދެންފަހެ ބަންގިދޭނީ ކޮންމެ ޖަމްޢަކަށް އެއްފަހަރުއެވެ. ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
ށްވަނީ ހަމައެކަނި ޢަޞުރުނަމާދަ. ޢަޞުރުނަމާދާ ޖަމްޢުކޮށް ކުރާއިރު ބަންގިދޭނީ މެންދުރުނަމާދަށެވެ

  .އަދި މަޣުރިބުނަމާދާއި ޢިޝާނަމާދުވެސް ހަމައެފަދައެވެ. ޤަމަތްދިނުމެވެ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ . ދެންފަހެ ނަމާދު ޖަމްޢުކުރެވޭ ޙާލަތްތައް ދަންނައެވެ

ވަތަ ތެރެއިން ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެމީހާއަށް ބަޔާންވެދިޔަފަދައިން މެންދުރުނަމާދާއި ޢަޞުރުނަމާދު ނު
  .މަޣުރިބުނަމާދާއި ޢިޝާނަމާދު ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

އެބަހީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި  .ޢަރަފާތުގައާއި މުޒްދަލިފާގައި ޖަމްޢުކުރުން - 1
ޙައްޖުމަހުގެ ނުވަވަނަދުވަހު ޢަރަފާތުގައި މެންދުރުނަމާދާއި ޢަޞުރުނަމާދު އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުމާއި 

. ނަ ވިލޭރޭ މުޒްދަލިފާގައި މަޣުރިބުނަމާދާއި ޢިޝާނަމާދު ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުމެވެޙައްޖުމަހުގެ ދިހަވަ
ގެ ސުންނަތެއްކަމަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަދި މިދެ މަޤާމުގައި މިގޮތަށް ނަމާދުކުރުމަކީ 
ޒްދަލިފާގައި ޢަރަފާތުގައާއި މު. އަދި ދަންނައެވެ. ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ
  .ނަމާދުކުރާނީ ޤަޞްރުކޮށް އަދި ޖަމްޢުކޮށެވެ

ފަހެ ދަތުރުމަތީގައި އިސްކޮށާއި ފަސްކޮށް ނަމާދު  .ދަތުރުމަތީގައި ޖަމްޢުކުރުން - 2
އެއީ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ތަނަކަށް . ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

هللا މާތް. ފަހެ މިއީ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔެވެ. ވެފައިބައިހުރި ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެ
ތަބޫކު . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި މުޢާޛު ބުނު ޖަބަލުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން އިރު މެދުން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު 
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އަދި އިރު . މަ މެންދުރުނަމާދާއި ޢަޞުރުނަމާދު އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެފިލައިފިނަ
މެދުން ފިލުމުގެ ކުރިން ދަތުރުފުޅު ފައްޓަވައިފިނަމަ މެންދުރުނަމާދާއި ޢަޞުރުނަމާދު ފަސްކޮށް 

ކަމުގައިވީ ހަމަ  އަދި މަޣުރިބުނަމާދު ވަގުތުގައިވެސް ކަންތައް ކުރައްވާ. ޖަމްޢުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ
އެބަހީ ދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން އިރުއޮއްސިއްޖެނަމަ މަޣުރިބުނަމާދާ ޢިޝާނަމާދު . (އެގޮތަށެވެ

އަދި އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ދަތުރުފުޅު ފައްޓަވައިފިނަމަ އެދެނަމާދު . އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރައްވައެވެ
   )1(.)"ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރައްވައެވެ

ދަތުރުވެރިޔާ ތަނަކަށް ފައިބައި . ލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެފަހެ ބައެއް ޢި
. އެކަމަކު ޖަމްޢުނުކުރާށެވެ. މަޑުކޮށްގެން ހުންނަކަމުގައި ވާނަމަ އޭނާ ނަމާދު ޤަޞްރުކުރާށެވެ

. ކުރެއްވި ނަމާދުފުޅުންނެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މިބޭކަލުން ދަލީލު ނަންގަވާފައިވަނީ މިނާގައި 
ނާގައި އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވި ތިންދުވަހު ނުވަތަ ހަތަރުދުވަހު އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު މި

އެކަލޭގެފާނު ބައެއް ދަތުރުފުޅުތަކުގައި މަޑުކުރައްވައިގެން . ދަންނައެވެ. ޖަމްޢުނުކުރައްވައެވެ
ފާނުގެ ރުއްސުންލެއްވި މުޢާޛުގެهللا މާތް. ހުންނަވައި ނަމާދު ޖަމްޢުކުރެވިކަން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ

رسول ތަބޫކު ހަނގުރާމައިގައި އެއްދުވަހަކު . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ނިކުމެވަޑައިގެން ) ފޭލިގެއިން(ދެން . ފިއެވެދު ފަސްކުރައްވައިނަމާ) މެންދުރު(اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

) ފޭލިގެއަށް(ދެން . ފިއެވެވައިޖަމްޢުކުރައްމެންދުރުނަމާދާއި ޢަޞުރުނަމާދު ފަސްކޮށް 
މާދާއި ނިކުމެވަޑައިގެން މަޣުރިބުނަ) މަޣުރިބު ނަމާދުވަގުތު ވުމުން(ދެން . ވެދެވަޑައިގެންފިއެވެ

ދެން . ދެން ވެދެވަޑައިގަތެވެ(. "އިމާމު ޝާފިޢީ ވިދާޅުވިއެވެ )2(."ފިއެވެޢިޝާނަމާދު ޖަމްޢުކުރައްވައި
ތަބޫކުގައި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މިބަސްފުޅު މުޢާޛުގެ ފާނުގެ .) ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ

އަދި މުޣުނީގައި . މަޑުކުރައްވައިގެން ހުންނެވިކަން ނޫން ދެވަނަ އެހެންކަމަކަށް ދަލީލެއްނުކުރެއެވެ
އިބުނު ޢަބްދުލްބައްރު . "އިމާމު އިބުނު ޤުދާމާ މިޙަދީޘްފުޅު ބަޔާންކުރެއްވުމަށްފަހު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

ތަބޫކު . އަދި ސީރަތުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅެކެވެ. އެވެވިދާޅުވި
އެހެންކަމުން ދަތުރު ކުރަމުން ދާވަގުތު މެނުވީ . ހަނގުރާމަ ހިނގީ ހިޖުރައިން ނުވަވަނަ އަހަރުގައެވެ

ށް މިޙަދީޘްފުޅުވަނީ ދަތުރުވެރިޔާއަށް ނަމާދު ޖަމްޢުނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނުއްވާ ބޭކަލުންނާ ޚިލާފަ
އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު . ފާޅުކަންބޮޑު އަދި ޙުއްޖަތުގެ ގޮތުން ވަރުގަދަ ދަލީލެއްކަމުގައެވެ

                                                             
 .وصححه األلباينوالترمذي  رواه أبو داود )1(

  .وصححه األلباينرواه مالك يف املوطإ وأبو داود  )2(
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ފަހެ . ފޭލިގެ ތެރޭގައި ޤަރާރުވެވަޑައިގެންނެވެ. ތަބޫކުގައި ހުންނެވީ މަޑުކުރައްވައިގެންނެވެ
  ."ން އަލުން ފޭލިގެއަށް ވެދެވަޑައިގަތެވެދެ. ނިކުމެވަޑައިގެން ދެނަމާދު ޖަމްޢުކުރެއްވިއެވެ

ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުމާއި ޖަމްޢުކުރުމުގައި ނިޔަތްގަތުން . ދަންނައެވެ
އަދި މިއީ . ޝައިޚުލްއިސްލާމް އިބުނު ތައިމިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޝަރުޠުވެގެންނުވެއެވެ

އަޞްހާބުބޭކަލުންނާގެން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ . "ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިންގެވެސް ރައުޔެވެ
ޖަމްޢުކޮށް އަދި ޤަޞްރުކޮށް ނަމާދުކުރައްވާއިރު އެބޭކަލުންނަށް ޖަމްޢުކޮށް އަދި ޤަޞްރުކޮށް 

އެކަލޭގެފާނު ! އަދިކިއެއްތަ. ނަމާދުކުރުމަށް ނިޔަތްގަންނާކަށް އަމުރެއްނުކުރައްވައެވެ
އަދި ނަމާދު . މެވަޑައިގެންނެވިއެވެޙައްޖުދަތުރުފުޅުގައި މައްކާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް މަދީނާއިން ނިކު

ދެން ޢަރަފާތުގައި އެބޭކަލުންނާގެން މެންދުރުނަމާދު . ޖަމްޢުނުކުރައްވާ ހަމައެކަނި ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ
އަދި މެންދުރުނަމާދަށްފަހު ޢަޞުރުނަމާދު އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވަން . ޤަޞްރުކޮށް ކުރެއްވިއެވެ

ދެން އެބޭކަލުންނާގެން . އެބޭކަލުންނަށް ނުމެ އަންގަވާމެއެވެ އެދިވަޑައިގަންނަވާކަން އެކަލޭގެފާނު
އަދި އެބޭކަލުން އެދެނަމާދު ޖަމްޢުކުރުމަކަށް . ފިއެވެކަލޭގެފާނު ޢަޞުރުނަމާދު ކުރައްވައިއެ

ހަމައެފަދައިން އެކަލޭގެފާނު މަދީނާއިން . އަދި މިއީ އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުމެވެ. ނިޔަތްނުގަންނަވަތެވެ
އަދި . ން ޛުލްޙުލައިފާގައި އެބޭކަލުންނާގެން ޢަޞުރުނަމާދުގައި ދެރަކުޢަތް ކުރެއްވިއެވެނިކުމެވަޑައިގެ

ދެން . އެބޭކަލުންނަށް ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުމަށް ނިޔަތްގަތުމަކަށް އެކަލޭގެފާނު އަމުރެއް ނުކުރައްވައެވެ
ވެގެންވާ ގޮތުގައި ފަހެ ޞައްޙަ. ދެނަމާދު ޖަމްޢުކުރާއިރު ދެނަމާދު މެދުކަނޑައިނުލުން ދަންނައެވެ

. އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރާނަމަވެސް އަދި ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރާނަމަވެސް މެއެވެ. އެއީ ޝަރުޠެއްނޫނެވެ
. ފަހެ ޖަމްޢުކުރާއިރު ދެނަމާދުގެ ދެމެދުގައި ވަކިވަގުތެއް ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ

މަޤުޞަދު  )1(ރަށް ލިބިފައިވާ ރުޚުޞަތުގެއެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ދަތު
ޖަމްޢުކުރުމުގެ ގަސްތުގައި ގޭގައި . އަދި އިމާމު ޝާފިޢީ ވިދާޅުވިއެވެ. ގެއްލިގެންދެއެވެ

އަދި އިމާމު . މަޣުރިބުނަމާދުކޮށްފައި މިސްކިތަށް އައިސް ޢިޝާނަމާދު ކުރުން ހުއްދައެވެ
   )2(."އަޙުމަދުވެސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

އަބޫސަލަމާ ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ކިބައިން  .ވާރޭވެހޭ ހިނދު ޖަމްޢުކުރުން - 3
ވާރޭވެހޭ ދުވަހެއް ކަމުގައިވާނަމަ މަޣުރިބުނަމާދާ . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް )3(."ޢިޝާނަމާދު ޖަމްޢުކުރުމަކީ ސުންނަތެކެވެ
                                                             

 .ރުޚުޞަތުގެ މާނައަކީ ލުއި ނުވަތަ ހުއްދައެވެ )1(

  .تيميةجمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن  )2(

 .رواه األثرم يف سننه )3(
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رسول اهللا صلّى اهللا މަދީނާގައި . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެއައް
އެބަހީ (އަދި އަށްރަކުޢަތް ) އެބަހީ މަޣުރިބުނަމާދާއި ޢިޝާނަމާދު ޖަމްޢުކޮށް(ހަތްރަކުޢަތާ  عليه وسلّم

އެކަލޭގެފާނު . ވިދާޅުވިއެވެ އައްޔޫބު. ކުރެއްވިއެވެ) މެންދުރުނަމާދާއި ޢަޞުރުނަމާދު ޖަމްޢުކޮށް
   )1(."އެގޮތަށް ކަންތައްކުރެއްވީ ވާރޭވެހޭތީ ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ

އިރު މާދުނިމޭއިރުގައާއި އެނައަރިހުގައި ފުރަތަމަ ނަމާދުފަށާ އިމާމު ޝާފިޢީގެ
މާދާއި އެއީ މެންދުރުނަ. ވާރޭވެހޭކަމުގައި ވާނަމަ ހަމައެކަނި އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

  .ޢަޞުރުނަމާދުކަމުގައި ވިޔަސް އަދި މަޣުރިބުނަމާދާއި ޢިޝާނަމާދުކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ
އިމާމު މާލިކުގެ އަރިހުގައި ވާރެވެހޭނަމަ ނުވަތަ ވާރެވެހެން އުޅޭކަން ޔަޤީންވާނަމަ 

ދި އެއީ އަ. މިސްކިތުގައި މަޣުރިބުނަމާދާއި ޢިޝާނަމާދު އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
އަދި . އަނދިރި ރެއެއް ކަމުގައިވެފައި މަގުމަތީގައި ގިނައިން ކިސަޑު އުފެދިފައި ވާނަމައެވެ

ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން މެންދުރުނަމާދާއި އަޞުރުނަމާދު ޖަމްޢުކުރުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި 
  .މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ

އަދި ވާރޭވެހޭ ރެއެއްނަމަ  އިމާމު އަޙުމަދުގެ އަރިހުގައި ސުނޯފައިބާ ފިނިގަދަ
. ހަމައެކަނި މަޣުރިބުނަމާދާ ޢިޝާނަމާދު އިސްކޮށް ނުވަތަ ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

އަދި މިހުއްދަ ޚާއްޞަވެގެންވަނީ މިސްކިތެއްގައި ބަރާބަރަށް ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ އަދި އެމިސްކިތާ 
ތަށް އައުމުގެ މަގުމަތީގައި ވާރޭގެ ސަބަބުން އުނދަގުލާއި ދުރުގައިވާ ގެއެއްގައި އުޅޭ އަދި މިސްކި

ދެން މިސްކިތުގައި ހުރިމީހާ ނުވަތަ ގޭގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާމީހާ . ތަކުލީފުޖެހޭ މީހާއަށެވެ
ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ނިވަލުގައި މިސްކިތަށް އާދެވޭމީހާ ނުވަތަ މިސްކިތް ކައިރީގައި އެމީހެއްގެ ގޮވަތި 

  .ފަހެ މިއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. ދަންނައެވެހުންނަމީހާ 
އިމާމު އަޙުމަދާއި، ޤާޟީ  .ބައްޔެއް ނުވަތަ ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން ޖަމްޢުކުރުން - 4

ޙުސައިނާއި، އިމާމު ޚައްޠާބީއާއި، އަދި ޝާފިޢީންގެ ތެރެއިން އިމާމު މުތަވައްލީއާ މިބޭބޭކަލުންގެ 
އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ވާރޭގެ ސަބަބުން . އި ބަލީގެ ސަބަބުން ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެއަރިހުގަ

އިމާމު ނަވަވީ . ޖެހޭ އުނދަގުލަށްވުރެ ބަލީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ އުނދަގޫ މާބޮޑުވެގެންވެއެވެ
ޤުދާމާ  އަދި އިމާމު އިބުނު." ދަލީލުގެ ގޮތުން މިއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ރައުޔެކެވެ. "ވިދާޅުވިއެވެ
ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަކުރާ ބައްޔަކީ ކޮންމެ ނަމާދެއް އޭގެ ވަގުތުގައި އަދާކޮށްފިނަމަ . "ވިދާޅުވިއެވެ

  ."ބަލީގެ ތަކުލީފު އިތުރުވާ ކޮންމެ ބައްޔެކެވެ

                                                             
 .رواه البخاري )1(
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ލޭފައިބާ އަންހެނުންނަށާއި، ކިރުމައިންނަށާއި، ކުޑަގެފިލިނުހިފޭ . ދަންނައެވެ
މީހުންނަށާއި އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ޢުޛުރުވެރިންނަށް ނަމާދު  މީހުންނަށާއި، ޠާހިރުވުމަށް ނުކުޅެދޭ

  .ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
އިމާމުންގެ އެތައް . "އިމާމު ނަވަވީ ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭނުމެއްޖެހިގެން ޖަމްޢުކުރުން - 5

ޖަމްޢުކުރުން ) ގައިބޭނުމެއްޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއް(ބޭކަލެއްގެ އަރިހުގައި ރަށުގައި ޤާއިމުވެހުންނަމީހާއަށް 
އަދި މިއީ އިމާމު . އެކަމަކު އެއީ އެކަންކުރުން އާދައަކަށް ނުހަދާ މީހާއަށެވެ. ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
އިމާމު އަޝްހަބާއި، އިމާމު ޚައްޠާބީއާއި، އިމާމު ޤައްފާލާއި، އިމާމު ޝާޝީއާއި، ، އިބުނު ސީރީނާއި

ންޛިރު އިޚުތިޔާރުކުރައްވާފައިވަނީވެސް އަދި އިމާމު އިބުނުލްމު. އިމާމު މަރުވަޒީގެ ރައުޔެވެ
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަހެ އިމާމު މުސްލިމު މާތް. މިރައުޔެވެ

رسول اهللا . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާކުރެއްވި ބަސްފުޅު މިރައުޔުގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރެއެވެ
އި ޢަޞުރު ނަމާދު އަދި މަޣުރިބު ނަމާދާއި ޢިޝާ ނަމާދު މެންދުރު ނަމާދާ صلّى اهللا عليه وسلّم

   )1(."އެއްވެސް ބިރުވެރިކަމެއް ނުވާ ޙާލު އަދި ވާރޭވެހުމަކާ ނުލައި ޖަމްޢުކުރެއްވިއެވެ
ދެނަމާދު އިސްކޮށް . ގައި އިމާމު އިބުނު ޤުދާމާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" املغين" :فائدة

ނުޖެހެނީސް ޢުޛުރު ފިލައި ގޮސްފިނަމަ އެނަމާދު އަލުން ޖަމްޢުކުރުމަށްފަހު އަނެއްނަމާދު ވަގުތު 
މިސާލަކަށް ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން މެންދުރުނަމާދާއި ޢަޞުރުނަމާދު އިސްކޮށް . (ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

ޖަމްޢުކޮށްގެން ހުއްޓައި ޢަޞުރުނަމާދު ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ޢުޛުރު ފިލައި ގޮސްފިނަމަ 
އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އޭނާ އެދެނަމާދުކުރީ ޢުޛުރުގެ .) ށް ނުޖެހޭނެއެވެޢަޞުރުނަމާދު އަލުން ކުރާކަ

އޭގެ މިސާލަކީ . އަދި ޢުޛުރު ފިލައިދިއުމަކުން ދެވަނަ ނަމާދު ބާޠިލެއްނުވާނެއެވެ. ޙާލަތުގައެވެ
ފަހެ އޭނާއަށްވެސް . ތަޔައްމުމުކޮށްގެން ނަމާދުކުރުމަށްފަހު ނަމާދު ވަގުތު ނުދަނީސް ފެންލިބުމެވެ

  .ން ވުޟޫކޮށްގެން ނަމާދުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެއަލު
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .شرح النووي على مسلم )1(
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އެއްގަމުގެ އުޅަނދުތަކާއި، ޖައްވުގެ އުޅަނދުތަކުގައި ، ކަނޑުގެ އުޅަނދުތަކާއި
  ނަމާދުކުރުން

 

. ނަވާއި، ރޭލާއި، މަތިންދާބޯޓުފަދަ އުޅަނދުތަކުގައި ކުރާނަމާދު ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ
ކުރާމީހާއަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ ގޮތަކަށް ނަމާދުކުރުން އަދި އެފަދަ އުޅަނދުތަކުގައި ނަމާދު

ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި އަބްދުهللا ފަހެ މާތް. ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا ނަވުގައި ނަމާދުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

 فخاَت نْأَ الَّإِ ماًئقاَ هاَيف لِّص" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު . އާ ސުވާލުކުރެވުނެވެعليه وسلّم 
  ."ޣަރަޤުވުމުގެ ބިރު ތިބާއަށް ނުވާނަމަ ނަވުގައި ކޮޅަށްހުރެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ" )1("قرغالْ

  
  

  ދަތުރުގެ ދުޢާތައް
  

ދުޢާ އިޖާބަކުރެވުން  އަދި. ދަތުރުކުރާ ވަގުތަކީ ދުޢާކުރުން އެދެވިގެންވާ ވަގުތެކެވެ
ފަހެ ދަތުރުވެރިޔާ އޭނާގެ ދަތުރުގެ ވަގުތުތަކުން ފައިދާ . އެކަށީގެންވާ ވަގުތެކެވެ

ދަތުރުވެރިޔާ ދަތުރުގައި ކިޔުމަށް ތަފާތު ދުޢާތައް ވާރިދުވެގެން . ލިބިގަންނަހުށިކަމެވެ
  .އޭގެތެރެއިން ބައެއް ދުޢާ މިތާނގައި ބަޔާންކުރަމެވެ. އައިސްފައިވެއެވެ

. ރުވެރިޔާ ގެއިން ނުކުންނަމުން އަންނަނިވި ދުޢާ ކިޔުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެދަތު
، لَّضأُ وأَ، لَّضأَ نْأَ كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )2("اِهللابِ الَّإِ ةَوقُ الَو لَوح الَو، ى اِهللالَع تلْكَّوت، اِهللا مِسبِ"
ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން هللا " )3("يلَع لَهجي وأَ، لَهجأَ وأَ، ملَظْأُ وأَ، ملظْأَ وأَ، لَّزأُ وأَ، لَّزِأَ وأَ

އަދި އެއްވެސް ހެޔޮކަމެއް . އާ ޙަވާލުކޮށްފީމެވެهللاއަހުރެންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް . ނިކުންނަމެވެ
ގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ هللاވެސް ކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް އަދި ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއް

މީހަކު މަގުފުރެއްދުމާއި މިއަޅާ  ،މިއަޅާ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ" ."ނުވެއެވެ
                                                             

  . يف صحيح اجلامع وصححه األلباينرواه الدارقطين والبيهقي واحلاكم وصححه على شرط مسلم  )1(

  .وصححه األلباين. أبو داود و الترمذي رواه )2(

    .وصححه األلباين. رواه أهل السنن )3(
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މަގުފުރެދިގެން ދިޔުމުން ނުވަތަ މިއަޅާ، މީހަކު ޙައްޤުމަގުން ކައްސުވައިލުމާއި މިއަޅާ ޙައްޤުމަގުން 
މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވުމާއި މިއަޅާގެ މައްޗަށް  ކައްސާލައިގެން ދިޔުމުން ނުވަތަ މިއަޅާ މީހެއްގެ

އެހެންމީހަކު އަނިޔާވެރިވުމުން ނުވަތަ މިއަޅާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ބޭއަދަބުވެރިގޮތަކަށް 
މުޢާމަލާތްކުރުމުންނާއި މިއަޅާއާ ދޭތެރޭ އެހެންމީހަކު ބޭއަދަބުވެރިގޮތަކަށް މުޢާމަލާތްކުރުމުން 

  ."ސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އެދެމެވެރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް މިއަޅާ އިބަރަ
. އަދި ސަވާރީއަށް ސަވާރުވަމުން އަންނަނިވި ދުޢާ ކިޔުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

  N    M  L  K  J  I   H  G   F  ! S   R   Q  PZ]  ِهللا الْحمد اِهللا بِسمِ"
دمالْح ِهللا، دمالْح ِهللا، دمالْح اُهللا ،ِهللا راُهللا ،أَكْب ،راُهللا أَكْب ،رأَكْب كحاَنبس مإِنِّي اللَّه تظَلَم فِْسين 
رفَاغْف ،يل هالَ فَإِن رفغي بوإِالَّ الذُّن تގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ސަވާރުވަމެވެهللاމާތް" )1("أَن .
އްކަމުގައި އަޅަމެން ނުވާޙާލު މިސަވާރީ ކިޔަމަންތެރިކުރެވޭ ބަޔެ[. އަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެهللاމާތް

އަދި އަޅަމެން ! މިސަވާރީ އަޅަމެންނަށް ކިޔަމަންތެރިކޮށްދެއްވި ފަރާތުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ
. އަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެهللاމާތް ].އެނބުރިދިއުންވަނީ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ

. އެވެهللاއެންމެ ބޮޑީ . އެވެهللاއެންމެ ބޮޑީ . ޓެވެއަށް ޙަމްދުހުއްهللاމާތް. އަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެهللاމާތް
! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެهللاއިބަ. އެވެهللاއެންމެ ބޮޑީ 

ފަހެ މިއަޅާއަށް . ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، މިއަޅާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވީމެވެ
މެނުވީ ފާފަފުއްސަވާދެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއް هللا  އިބަ އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން! ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ

  ."ނުވެއެވެ
 أَكْبر، اُهللا". އަދި ދަތުރު ފަށަމުން އަންނަނިވި ދުޢާ ކިޔުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

  N    M  L  K  J  I   H  G   F  ! S   R   Q  PZ]  أَكْبر اُهللا أَكْبر، اُهللا
مأَلُ إِناَّ اللَّهسنك يفَرِناَ فٰهذَا س ى، الْبِرقْوالتو نملِ ومى، ماَ الْعضرت موِّنْ اللَّهناَ هلَيناَ عفَرٰهذَا، س 
 وعثاَِء نم بِك أَعوذُ إِنِّي اللَّهم اَألهلِ، في والْخليفَةُ السفَرِ، في الصاَّحب أَنت اللَّهم بعده، عناَّ واطْوِ

އެންމެ ބޮޑީ . އެވެهللاއެންމެ ބޮޑީ " )2("واَألهلِ الْماَلِ في الْمنقَلَبِ وسوِء الْمنظَرِ، وكَآبة السفَرِ،
މިސަވާރީ ކިޔަމަންތެރިކުރެވޭ ބަޔެއްކަމުގައި އަޅަމެން ނުވާޙާލު  [. އެވެهللاއެންމެ ބޮޑީ . އެވެهللا

އަދި އަޅަމެން ! ދެއްވި ފަރާތުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެމިސަވާރީ އަޅަމެންނަށް ކިޔަމަންތެރިކޮށް

                                                             
  .اه أبو داود والترمذي وصححه األلباينرو )1(
  .مسلمأمحد ورواه  )2(



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

254 
 

އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި  ].އެނބުރިދިއުންވަނީ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ
هللا ގެ ޙަޟްރަތުން ހެވަށާއި ތަޤުވާވެރިކަމަށް އަދި އިބަهللاމިދަތުރުގައި އަޅަމެން އިބަ! ރަސްކަލާކޮ

މިދަތުރު އަޅަމެންނަށް ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. ވެރުއްސަވާ ޢަމަލަށް އެދެމުއެ
އަދި ދަތުރުގެ ދިގުކަން ކުރުކަމުގައި އަޅަމެންނަށް ! ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވެ

ދަތުރުގައި އަޅަމެންގެ އެކުވެރިއަކީ ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިޙުސާސްކޮށްދެއްވާނދޭވެ
އެބައިމީހުންގެ ކަންތައްތައް (އަހުލުވެރިންގެ ޚަލީފާއަކީ ) ގޭގެ(އަދި މިއަޅާގެ . އެވެهللاއިބަ

ދަތުރުގެ ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. އެވެهللاވެސް ހަމަ އިބަ) ބަލަހައްޓަވައިދެއްވާ ފަރާތަކީ
އުނދަގޫކަމާއި، ހިތާމަކުރުވަނިވި މަންޒަރުން އަދި މުދަލާއި އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއަށް އަންނަ ނުބައި 

  ."ގެ ޙަޟްރަތުން އެދިދަންނަވަމެވެهللاދަލަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އިބަބަ
އަދި ރަށަކަށް ނުވަތަ ސަހަރަކަށް ވަންނަމުން އަންނަނިވި ދުޢާ ކިޔުން 

 ماَو السبعِ اَألرضين ورب وماَ أَظْلَلْن، السبعِ السٰموات رب اللَّهم". މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
،أَقْلَلْن برو نيياَطماَ الشو ،لَلْنأَض برماَ الرِّياَحِ وو ،نيذَر أَلُكأَس ريخ هذه ،ةيالْقَر ريخهاَ، ولأَه 
ريخهاَ، ماَ ويذُ فوأَعو بِك نرِّهاَ، مرِّ ششهاَ، ولرِّ أَهشهاَ ماَ ويވާބޮޑުކުރެއްވި އޭ ހައްދަ" )1("ف

އަދި ! ހަތްއުޑާއި އެއުޑުތައް ހިޔާވަހިކަންދިން ހުރިހާއެއްޗެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ !ރަސްކަލާކޮ
އަދި ޝައިޠާނުންނާއި އެޝައިޠާނުން ! ހަތްބިމާއި އެބިންތައް އުފުލި ހުރިހާއެއްޗެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

ވައި ވިއްސުވައިލި ހުރިހާއެއްޗެއްގެ އަދި ވަޔާއި އެ! މަގުފުރެއްދި ހުރިހާބައެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ
ގެ ޙަޟްރަތުން، މިރަށާއި، މިރަށުގެ އަހުލުވެރިންނާއި، މިރަށުގައި هللاމިއަޅާ އިބަ! ވެރިރަސްކަލާކޮ

ގެ ޙަޟްރަތުން، މިރަށާއި، މިރަށުގެ هللاއަދި މިއަޅާ އިބަ. ވާހައި އެއްޗެއްގެ ހެވަށް އެދެމެވެ
  ."ގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެއަހުލުވެރިންނާއި، މިރަށުގައި ވާހައި އެއްޗެއް

އަދި ދަތުރު ނިންމާފައި ރަށަށް އެނބުރި އަންނަމުން އިސްވެދިޔަ ދުޢާތަކުގެ އިތުރަށް 
 )2("حاَمدونَ لربِّناَ عابِدونَ، تاَئبونَ، آيِبونَ،". އަންނަނިވި ޒިކުރުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

ހަމައެކަނި . އަޅުކަންކުރާމީހުންނެވެ. ތައުބާވާމީހުންނެވެ. ރިދާމީހުންނެވެއަޅަމެންނީ އެނބު"
  ."އަޅަމެންގެ ވެރިއިލާހަށް ޙަމްދުކުރާމީހުންނެވެ

  
  

                                                             
 .رواه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب )1(

  .ومسلم وأبو داود والترمذي والبخاري رواه أمحد )2(
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  ހުކުރުނަމާދު

  
ހުކުރުދުވަހުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށްގިނަ ރިވާޔަތްތައް  .ހުކުރުދުވަހުގެ މާތްކަން

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތްފަހެ . ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

 وفيه أُدخلَ ،فيه خلق آدم ،خير يومٍ طَلَعت علَيه الشمس يوم الْجمعة" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
އިރު އެދުވަހެއްގެ : "މާނައީ )1("يومِ الْجمعة ي تقُوم الساعةُ إِالَّ فوالَ ،وفيه أُخرِج منها ،الْجنةَ

އަދި . އާދަމުގެފާނު ހެއްދެވުނީ އެދުވަހުގައެވެ. މައްޗަށް އަރާ އެންމެ ހެޔޮދުވަހަކީ ހުކުރުދުވަހެވެ
އަދި އެކަލޭގެފާނު ސުވަރުގެއިން . އެދުވަހުގައެވެ އެކަލޭގެފާނު ސުވަރުގެއަށް ވެއްދެވުނީ

  ."އަދި އެދުވަހުގައި މެނުވީ ޤިޔާމަތް ޤާއިމެއްނުވާނެއެވެ. ނެރުއްވުނީވެސް އެދުވަހުގައެވެ
އެބަހީ އެދުވަހުގެ ހަވީރުގެ (ހުކުރުދުވަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި  .ހުކުރުދުވަހު ދުޢާކުރުން

އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެވަގުތަކީ ދުޢާ . މެކެވެދުޢާކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަ) ވަގުތުގައި
ބުނު ސަލާމުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަހެ މާތް. އިޖާބަކުރެއްވުން އެކަށީގެންވާ ވަގުތެކެވެ

އަޅާ . ހުކުރުދުވަހުގައި ވަގުތެއްވެއެވެ. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
އޭނާގެ ބޭނުން هللا ދުޢާކުރުން އެވަގުތާ ދިމާވެއްޖެނަމަ  އަށްهللاނަމާދުގައިވާ ޙާލު އޭނާ 

. ވަނިކޮށް އަހުރެމެން ދެކެމުއެވެ) ތައުރާތުގައި(ގެ ފޮތުގައި هللاމިފަދައިން ." ވާނެއެވެއްފުއްދަވައިދެ
އަހުރެންނަށް އިޝާރާތުން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ބުނު ސަލާމް ވިދާޅުވިއެވެهللا ޢަބްދު
ކަލޭގެފާނު . އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ." ނުވަތަ ބައެއް ވަގުތެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

އެއީ . ދެން އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ. ނުވަތަ ބައެއް ވަގުތެވެ. ތިޔަވިދާޅުވީ ތެދެކެވެ
އެއީ އެދުވަހުގެ ވަގުތުތަކުގެ ތެރެއިން . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ކޮންވަގުތެއްތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު 

. އެކަމަކު އެއީ ނަމާދުގެ ވަގުތެއް ނޫނެވެ. އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ." ވަގުތެވެއެންމެ ފަހު
މުއުމިނު އަޅާ ނަމާދުކޮށްގެން ނަމާދަށްޓަކައި ! އަދިކިއެއްތަ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު 

هللا އަދި މާތް )2(."މިސްކިތުގައި އޭނާ އިށީނދެ އިންހައި ހިނދަކު އެނާ ވަނީ ނަމާދުގައެވެ
. އެދެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދާއި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

                                                             
 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي )1(

   .وصححه األلباينرواه ابن ماجه  )2(
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الْجمعة  يإِنَّ ف". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެދެބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ
: މާނައީ )1("بعد الْعصرِ يوه ،لَّ فيها إِالَّ أَعطَاه إِياهعز وج ساعةً الَ يوافقُها عبد مسلم يسأَلُ اَهللا

އަށް އެއްޗަކަށް هللاއެވަގުތުގައި މުސްލިމުއަޅަކު މާތް. ހަމަކަށަވަރުން ހުކުރުދުވަހުގައި ވަގުތެއްވެއެވެ"
. ވާނެއެވެއެދި ދަންނަވާ ޙާލު އެވަގުތު އޭނާއާ ދިމާވެއްޖެނަމަ އެއެއްޗެއް އެކަލާނގެ އޭނާއަށް ދެއް

ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް." އަދި އެވަގުތުވަނީ ޢަޞުރުގެ ފަހުންނެވެ
. ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

فَالْتمسوها  ،شيئًا إِالَّ آتاه إِياه الَ يوجد عبد مسلم يسأَلُ اَهللاعةٌ ساَيوم الْجمعة اثْنتا عشرةَ ساعةً فيها "
. އޭގެތެރޭގައި ވަގުތެއްވެއެވެ. ހުކުރުދުވަހުގައި ބާރަވަގުތުވެއެވެ: "މާނައީ )2("آخر ساعة بعد الْعصرِ

ންނަވައިފިނަމަ އެކަލާނގެ އޭނާއަށް އަށް އެއްޗަކަށް އެދި ދަهللاއެވަގުތުގައި މުސްލިމުއަޅަކު 
  ."ފަހެ ޢަޞުރުފަހުން އެންމެ ފަހު ގަޑީގައި އެވަގުތު ހޯދާށެވެ. އެއެއްޗެއް ދެއްވާނެއެވެ

ގެ މައްޗަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހުކުރުވިލޭރެއާއި ހުކުރުދުވަހު 
ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ފަހެ ހުކުރުވިލޭރެއާއި ހުކުރުދުވަހު އެ .ޞަލަވާތްކިޔެވުން ގިނަކުރުން

އެއީ އައްތަޙިއްޔާތުގައި ކިޔާ އިބްރާހީމީ . ޞަލަވާތްކިޔެވުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި އައުސް ބުނު އައުސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ޞަލަވާތެވެ

إِنَّ من أَفْضلِ ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ةعمالْج موي كُمامأَي، الَمالس هلَيع مآد قلخ يهف، قُبِض يهفقَةُ ،وعالص يهفةُ وفْخالن يهفلَ ،ووا عرفَأَكْثي 

 :قَالَ متوكَيف تعرض صالَتنا علَيك وقَد أَرِ يا رسولَ اِهللا :قَالُوا "يمن الصالَة فَإِنَّ صالَتكُم معروضةٌ علَ
: މާނައީ )3("عز وجلَّ قَد حرم علَى اَألرضِ أَنْ تأْكُلَ أَجساد اَألنبِياِء علَيهِم السالَم إِنَّ اَهللا"
 آدم علَيه السالَم. ހުކުރުދުވަސް ހިމެނެއެވެ ތިޔަބައިމީހުންގެ އެންމެ މާތްދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި"

އަދި ތާޅަފިލި . އަދި އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެވަޑައިގަތީވެސް އެދުވަހުގައެވެ. ހެއްދެވުނީ އެދުވަހުގައެވެ
ފަހެ . އަދި މީސްތަކުން ހޭނެތޭނީވެސް އެދުވަހުގައެވެ. ފުމެލެއްވޭނީވެސް އެދުވަހުގައެވެ

ފަހެ . އިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުން ގިނަކުރާށެވެތިޔަބަ) އެދުވަހުގައި(
." ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ކިޔަވާ ޞަލަވާތްތައް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ހުށައެޅޭނެއެވެ

އަހުރެމެން ކިޔަވާ ޞަލަވާތްތައް ކަލޭގެފާނަށް ހުށައެޅޭނީ . އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ
                                                             

 .لعراقيرواه أمحد وصححه ا )1(

    .وصححه األلباينرواه أبو داود والنسائي واحلاكم وصححه على شرط مسلم  )2(

 .وصححه األلباينوابن ماجه  رواه أمحد وأبو داود والنسائي )3(
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. ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު . ކުންހެއްޔެވެ؟ އޭރު ކަލޭގެފާނު ވާނީ ފަނާވެފައެވެކިހިނަ
  ."ވަނީ ނަބީބޭކަލުންގެ ޖިސްމުފުޅުތައް ކެއުން ބިމަށް ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެهللاހަމަކަށަވަރުން "

ފަހެ ހުކުރުދުވަހު  .ހުކުރުދުވަހާއި ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ ކަހުފުސޫރަތް ކިޔެވުން
هللا މާތް. ކުރުދުވަހުގެ ރޭ ކަހުފުސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެނުވަތަ ހު

رسول اهللا صلّى . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
الْجمعة أَضاَء لَه من النورِ ما يومِ  ين قَرأَ سورةَ الْكَهف فم". ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم حديث 

ދެހުކުރުގެ . ހުކުރުދުވަހު ކަހުފުސޫރަތް ކިޔަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ: "މާނައީ )1("بين الْجمعتينِ
  ."އެވާ ދުވަސްތަކުގައި އޭނާއަށް ނޫރެއް އަލިކޮށްދޭނެއެވެ) އެހުކުރުން އަނެއްހުކުރަށް(ދެމެދުގައި 

ފަހެ ހުކުރަށް ދިއުމަށްޓަކައި  .ކައި ފެންވަރައި ރީތިވުންހުކުރަށް ދިއުމަށްޓަ
އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ހުކުރަކީ . ދަތްއުނގުޅާ ޠާހިރުވެ ހުވަނދުލުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

އަދި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ސާފުޠާހިރުކަން މަތީ ހުރުމަކީ . ގިނަ މީސްތަކުން ޖަމާވާ ނަމާދެކެވެ
އަންހެނުންނަށްވެސް އެކަނބަލުން ހުކުރަށް ދާން އެދޭނަމަ . ރުއަޅާފައިވާ ކަމެކެވެއިސްލާމްދީން ބާ

އެކަމަކު އެކަނބަލުން ގެއިން . ފެންވަރައި ސާފުޠާހިރުވުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން هللا މާތް. ނުކުންނައިރު ހުވނދުނުލާހުށިކަމެވެ

. ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެރިވާވެގެންވެއެ
"دجا إِنْ ويبط سمأَنْ يو نتسأَنْ يمٍ، ولتحلَى كُلِّ مع اجِبو ةعمالْج مولُ يسމާނައީ )2("الْغ :
ހުވަނދު ލިބިގެންވާނަމަ ހުވަނދުލުން ބާލިޣުވެފައިވާ ހުކުރުދުވަހު ފެންވެރުމާއި، ދަތްއުނގުޅުމާއި، "

މިޙަދީޘްފުޅުގައި ވާޖިބުގެ މުރާދަކީ ސުންނަތްކަން ." ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އެކަން ބަޔާންކޮށްދެނީ މާތް. ގަދަވެގެންވުމެވެ

. އޭރު މީސްތަކުންނަކީ މައްސަކަތްތެރިންނެވެ. "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވާ ބަސްފުޅެވެ
ފަހެ އެބައިމީހުންނަށް . އަދި އެބައިމީހުން ހުކުރުވަގުތު ވުމުން ހުކުރަށްދަނީ މަސައްކަތު ހެދުމުގައެވެ

ދި އަ )3("ތިޔަބައިމީހުން ފެންވަރައިގެން ހުކުރަށް އަންނަނަމަ ކިހައި ރަނގަޅުހެއްޔެވެ؟. ބުނެވުނެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ރުއްސުންލެއްވި އިބުނު ސަލާމުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

علَى أَحدكُم إِنْ ما ". މިންބަރު މަތީ ހުންނަވައި ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު އެއްސެވިއެވެ

                                                             
  .يف صحيح اجلامع وصححه األلباينرواه البيهقي  )1(

  .والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رواه أمحد )2(

 .لبخاري وأبو داود والنسائيرواه ا )3(



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

258 
 

دجو ينِ ليبذَ ثَوختأَنْ ي ةعممِ الْجوبى ثَوويس مهتنތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެ މައްޗަށް " )1("ه
އޭނާއަށް ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާނަމަ އޭނާގެ މަސައްކަތު ހެދުން ފިޔަވައި ހުކުރަށް ހެދުމެއް 

ރުއްސުންލެއްވި ސަލްމާނުލްފާރިސީގެ هللا އަދި މާތް." ހޯދުމަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެންވެއެވެކިބައިން ރިވާވެ

الَ يغتِسلُ رجلٌ يوم الْجمعة، ويتطَهر ما استطَاع من طُهرٍ، ويدهن من دهنِه، ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
ما كُتب لَه، ثُم ينصت إِذَا تكَلَّم  يالَ يفَرق بين اثْنينِ، ثُم يصلِّأَو يمس من طيبِ بيته ثُم يخرج، فَ

ހުކުރުދުވަހު އެއްވެސް މީހަކު : "މާނައީ )2("اِإلمام، إِالَّ غُفر لَه ما بينه وبين الْجمعة اُألخرى
ޠާހިރުވެ، އޭނާގެ އަތުގައިވާ ތެލުން ތެޔޮލައި ނުވަތަ ފެންވަރައި، އޭނާއަށް ކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކަށް 

ދެމީހުންގެ ) މިސްކިތަށްގޮސް(އޭނާގެ ގޭގައި ހުރި ހުވަނދުން ހުވަނދުލައި، ދެން ގެއިން ނުކުމެ 
ނަމާދުކޮށް، ދެން ) ސުންނަތް(ދެމެދު ވަކިނުކޮށް، ދެން އޭނާއަށް މިންވަރުކުރެވިގެންވާ ވަރަށް 

ލައި އިނދެ ޚުޠުބާ އަޑުއަހައިފިނަމަ އެހުކުރުން އަނެއްހުކުރާ ހަމައަށް އިމާމުމީހާ ޚުޠުބާދޭއިރު ހަނު
  ."އޭނާގެ ފާފަފޮހެވިގެންދާނެއެވެ

ފަހެ ޚަޠީބުމީހާ ފިޔަވައި އެހެންމީހުން  .ވީހައިވެސް ކުރިއަކުން ހުކުރަށްދިއުން
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ވީހައިވެސް ކުރިއަކުން އަވަހަށް ހުކުރަށް ދިއުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
رب بدنةً، ومن راح منِ اغْتسلَ يوم الْجمعة غُسلَ الْجنابة ثُم راح فَكَأَنما قَ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 

يف ا قَالسمفَكَأَن ةالثَّانِي ةاعف احر نمةً، وقَرب بكَ ير با قَرمفَكَأَن ثَةالثَّال ةاعالس احر نمنَ، وا أَقْرشب
يف ا قَرمفَكَأَن ةابِعالر ةاعالسف احر نمةً، واججد يب مفَكَأَن ةسامالْخ ةاعةً، فَإِذَا السضيب با قَر

ونَ الذِّكْرعمتسكَةُ يالَئالْم ترضح اماِإلم جرހުކުރުދުވަހު ޖުނުބުގެ ހިނެއިން : "މާނައީ )3("خ
ޖަމަލެއް ޤުރުބާންކުރި ) ގެ މަގުގައިهللا(ހިނައިގަންނަ ފަދައިން ހިނައިގަނެ ދެން ހުކުރަށް ގޮސްފިމީހާ 

އަދި . ގުތުގައި ހުކުރަށް ގޮސްފިމީހާ ގެރިއެއް ޤުރުބާންކުރި ފަދައެވެއަދި ދެވަނަ ވަ. ފަދައެވެ
އަދި . ތިންވަނަ ވަގުތުގައި ހުކުރަށް ގޮސްފިމީހާ ދަޅުފަޅާފައިވާ ބަކަރިއެއް ޤުރުބާންކުރި ފަދައެވެ

އަދި ފަސްވަނަ ވަގުތު . ހަތަރުވަނަ ވަގުތުގައި ހުކުރަށް ގޮސްފިމީހާ ކުކުޅެއް ޤުރުބާންކުރި ފަދައެވެ
ފަހެ އިމާމު ޝާފިޢީއާއި އަދިވެސް ." ހުކުރަށް ގޮސްފިމީހާ ބިހެއް ޤުރުބާންކުރި ފަދައެވެ

                                                             
 . ورواه ابن ماجه وابن خزمية عن عائشة .وصححه األلباينرواه أبو داود  )1(

 .والبخاري رواه أمحد )2(

  .رواه اجلماعة إالّ ابن ماجه )3(
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އެބަހީ . ޢިލްމުވެރިންގެ ޖަމާޢަތެއްގެ އަރިހުގައި އެވަގުތުތަކަކީ ހެނދުނުގެ ވަގުތުތަކެވެ
އެހެންކަމުން ހެނދުނުއްސުރެ ފެށިގެން ހުކުރަށް . ފަޖުރުލީއްސުރެ އިރުމެދުޖެހުމާ ހަމައަށެވެ

އަދި އިމާމު މާލިކުގެ . ންފެށުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމުގައި އެބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެދާ
އެއީ އިރުމެދުންފިލުމުގެ ކުރިންނާއި . އަރިހުގައި އެވަގުތުތަކަކީ އެއްވަގުތެއްގެ ބައިތަކެކެވެ

. އްވަގުތެއްގެ ބައިތަކެކެވެއެވަގުތުތަކަކީ އެ. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ފަހުންނެވެ
ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ . އިބުނު ރުޝްދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ އިރުމެދުން ފިލުމުގެ ކުރިންނެވެ

  .އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އިރުމެދުންފިލާ ހިނދު ހުކުރަށް ދިއުން އެހިސާބުން ވާޖިބުވީއެވެ. މިއެވެ
ހުކުރުދުވަހު . "މިޛީ ވިދާޅުވިއެވެއިމާމު ތިރު .މީސްތަކުންގެ ކޮނޑުތައް ގިރާކުރުން

ހުކުރަށް ގޮސް މީސްތަކުންގެ ކޮނޑުތައް ގިރާކުރުން ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި 
ބުނު ބިސްރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަހެ މާތް." މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه ގައި ހުކުރުދުވަހު ހުކުރުނަމާދު. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

. ޚުޠުބާ ދެއްވަން ހުންނަވަނިކޮށް މީހަކު މީސްތަކުންގެ ކޮނޑުތައް ގިރާކުރަމުން އަތުވެއްޖެއެވެوسلّم 
 )1("اجلس فَقَد آذَيت وآنيت". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އޭނާއަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

އަދި ހުކުރަށް އައުން . ވަރުން މީސްތަކުންނަށް ތިބާ ތަކުލީފުދީފިއެވެފަހެ ހަމަކަށަ. އިށީންނާށެވެ"
  ."ލަސްކޮށްފީމުއެވެ

އަދި ކުރީގައި ހުސްތަނެއް . ފަހެ ޚަޠީބުމީހާ މިކަމުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ
އޮވެފައި މީސްތަކުންގެ ކޮނޑުތައް ގިރާނުކޮށް އެތަނަށް ދެވެން ނެތްނަމަ އެކަން ކުރުމަކުންވެސް 

އަދި އިށީނދެ އިނދެފައި ބޭނުމެއްޖެހިގެން ބޭރަށް ގޮސްފިމީހާ އޭނާ އިންތަނަށް . އެއްނެތެވެމައްސަލަ
އެކަމަކު މީސްތަކުންނަށް . އަލުން އައުމަށްޓަކައި އެކަންކުރުމަކުންވެސް މައްސަލައެއްނެތެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޢުޤުބާ ބުނު ޙާރިޘުގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް. އުނދަގޫނުވާ ގޮތަށެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا އެއްފަހަރަކު މަދީނާގައި އަހުރެން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެގެންވެއެވެރިވާ

ދެން އެކަލޭގެފާނު އަވަސްއަވަހަށް . ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ޢަޞުރުނަމާދު ކުރީމެވެعليه وسلّم 
. ވަޑައިގެންފިއެވެ އަދި މީސްތަކުންގެ ކޮނޑުތައް ގިރާކުރައްވާ ކޮޓަރިކޮޅަށް. ތެދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ

އިރުކޮޅަކުން . ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އަވަސްކުރައްވާފައި ހުރިވަރުން މީސްތަކުން ސިހުންވެއްޖެއެވެ
އަދި އެކަލޭގެފާނު އެގޮތަށް . އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންގެ ތެރެއަށް ނިކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ
. ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ޑައިގަތުމުން ވަޑައިގެންނެވުމުން މީސްތަކުން ޖެހިލުންވެފައި ތިބިކަން އެނގިވަ

                                                             
   .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن خزمية  )1(
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ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ގެނެވިފައިހުރި ރަންތަކެއް ކުއްލިއަކަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު "
ފަހެ އެތަކެތި ތިމަންކަލޭގެފާނު ޣާފިލުކުރުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ރުހިވަޑައިނުގެން . ހަނދުމަފުޅުވީއެވެ

ނަށް އަމުރުކުރައްވަންވެގެން ންށް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުވެރިއެތަކެތި އަވަހަށް ބައްސަވައިލެއްވުމަ
   )1(."ތިމަންކަލޭގެފާނު ކޮޓަރިކޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވީއެވެ

ފަހެ  .ހުކުރުނަމާދުގެ ކުރިން ސުންނަތްނަމާދުކުރުން ޝަރުޢުކުރެވިގެންވުން
ދެންފަހެ ޚަޠީބުމީހާ . އެވެޚަޠީބުމީހާ މިންބަރަށް އަރަންދެން ސުންނަތްނަމާދުކުރުން ސުންނަތްވެގެންވެ

ފިޔަވައި އެހެން ސުންނަތެއް ) މަސްޖިދު ސުންނަތް(ލްމަސްޖިދު މިންބަރަށް އެރުމަށްފަހު ތަޙިއްޔަތު
އެއީ އެދެރަކުޢަތް . ފަހެ އެދެރަކުޢަތް ޚުޠުބާ ދެވޭ ވަގުތުގައިވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

އެބަހީ ޚުޠުބާ ނިމެން ހިނދުކޮޅަކަށް . ދާންދެނެވެކުރުމަށް ވަގުތު ނުތަނަވަސްވެއްޖައުމަށް 
هللا ފަހެ ނާފިޢު މާތް. އޭރުން އެދެރަކުޢަތްވެސް ކުރާނެކަމެއްނެތެވެ. ވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ
އެކަލޭގެފާނު ހުކުރުގެ ކުރިން . "ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

އަދި ހުކުރުނަމާދުގެ ފަހުން ގޭގައި ދެރަކުޢަތް . ނަކުރައްވައެވެސުންނަތް ނަމާދުކުރެއްވުން ގި
ވެސް މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރައްވާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރައްވައެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް )2(."ކަމުގައިވިއެވެ
منِ " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  ހަމަކަށަވަރުން. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު

ّا قُدلَّى مةَ فَصعمى الْجأَت لَ ثُمساغْتلَه ر، هتطْبخ نغَ مفْرى يتح تصأَن ثُم، ّلصي ا  يثُمم لَه رغُف هعم
 نيبو هنيامٍبأَي لَ ثَالَثَةفَضى وراُألخ ةعمހުކުރުދުވަހު ފެންވަރައި ދެން ހުކުރަށް : "މާނައީ )3("الْج

އައިސް އޭނާއަށް މިންވަރު ކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ސުންނަތްނަމާދުކޮށް، ދެން ޚަތީބުމީހާ ހުޠުބާކިޔައި 
ފަހެ އެހުކުރާއި . ދަންނައެވެނިމެންދެން ހަނުލައި އިނދެ ދެން ޖަމާޢަތުގައި ހުކުރުކޮށްފިމީހާ 

." އަނެއްހުކުރާ ދެމެދުގައިވާ އޭނާގެ ފާފަތަކާއި އަދި އިތުރު ތިންދުވަހުގެ ފާފަ އޭނާއަށް ފޮހެވޭނެއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް

ފަހެ . ބާ ވިދާޅުވަން ހުންނަވަނިކޮށް މީހަކު މިސްކިތަށް ވަދެއްޖެއެވެޚުޠުرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
އޭނާ " މިސްކިތު ސުންނަތް ކޮށްފިންހެއްޔެވެ؟. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް 

އަދިވެސް  )4(."ދެރަކުޢަތްކުރާށެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު . ނުކުރަމެވެ. ދެންނެވިއެވެ
                                                             

  .رواه البخاري والنسائي )1(

  .وصححه األلباينأبو داود  رواه )2(

 .رواه مسلم )3(

 . رواه اجلماعة )4(
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رسول . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
إِذَا جاَء أَحدكُم يوم الْجمعة واِإلمام يخطُب فَلْيركَع ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 

އިމާމުމީހާ ޚުޠުބާކިޔަން ހުއްޓައި ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު : "މާނައީ )1("ركْعتينِ ولْيتجوز فيهِما
  ."އަދި އެދެރަކުޢަތް ކުރުކުރާހުށިކަމެވެ. ހުކުރަށް އައިސްފިނަމަ ފަހެ އޭނާ ދެރަކުޢަތްކުރާހުށިކަމެވެ

ފަހެ  .މިސްކިތުގައި އިނދެ ތާއްޔާޖެހެން ފަށައިފިނަމަ ތަންބަދަލުކޮށްލުން
އި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ނަމާދެއްގެ އިންތިޒާރުގައި މިސްކިތުގައި އިންދައި ހުކުރުދުވަހު ހުކުރުގަ

. ތާއްޔާޖެހެން ފަށައިފިނަމަ އިންތަން ނޫން އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުވުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
هللا މާތް. އެހެނީ އެކަންކުރުމުން ހަށިގަނޑަށް ހީވާގިކަން އައިސް ނިދިފިލައިގެން ދާނެއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ވި ޢަބްދުރުއްސުންލެއް
الْمسجِد فَلْيتحولْ  يحدكُم وهو فإِذَا نعس أَ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 

رِهإِلَى غَي كذَل ِسهلجم نމީހުންކުރެ މީހަކު މިސްކިތުގައި އިންދައި ތިޔަބައި: "މާނައީ )2("م
  ."ތާއްޔާޖެހެން ފަށައިފިނަމަ ފަހެ އޭނާ އިންތަން ނޫން އެހެންތަނަކަށް އޭނާ ބަދަލުވާހުށިކަމެވެ

ހުކުރުނަމާދުގައި ޚުތުބާ އަޑުއެހުމަކީ ހުކުރުގެ މަޤުޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ  :فائدة
. ތާއަކު އެއްފަހަރު އިވިގެންދާ ނަސޭހަތްތަކެކެވެއެހެނީ އެއީ ހަފް. މުހިއްމު އެއްމަޤުޞަދެވެ

މިސްކިތުގެ ދޮރުތަކުގެ ކައިރީގައި ތިއްބަވާ މަލާއިކަތްބޭކަލުން ޚަޠީބުމީހާ މިންބަރަށް އަރާ ހިނދު 
އެހެންކަމުން . ޚުޠުބާ އަޑުއައްސަވަން އިށީނދެވަޑައިގަތުން އެކަމުގެ މުހިއްމުކަމަށް ދަލީލުކުރެއެވެ

  . ނިދުމަކީ ހުކުރުގެ ސަވާބުން މީހާ މަޙުރޫމުވެގެންދާފަދަ ކަމެކެވެޚުޠުބާ ދެވޭ ވަގުތު 
  
  

  ހުކުރުނަމާދު ވާޖިބުވެގެންވުން
  

ހުކުރުނަމާދަކީ ފިރިހެނުންނަށް ޢައިނިއްޔަ ފަރުޟެއްކަމަށް އުއްމަތުގެ ޢިލްމުވެރިން 
!  ] . ވެއެވެވަޙީކުރައްވާފައިهللا މާތް. އަދި އެއީ ދެރަކުޢަތެވެ. އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  %    $  #  "

                                                             
 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود )1(

  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والترمذي والبيهقي  )2(
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5   6Z  )ހުކުރުދުވަހު ހުކުރުނަމާދަށް ! އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ: "މާނައީ )٩: اجلمعة
. އަވަސްވެގަންނާށެވެ) ހުކުރުނަމާދަށް(ގެ ޒިކުރަށް هللاބަންގިދެވިއްޖެ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން 

އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް . އެގޮތް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮވެގެންވެއެވެ. ދި ގަނެވިއްކުން ދޫކޮށްލާށެވެއަ
  ."އެކަން އެނގޭނަމައެވެ

. ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ޔަކަށް ހުކުރުނަމާދަށް ފަހަށްޖެހުނު ބަ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ق علَى رِجالٍ يتخلَّفُونَ عنِ بِالناسِ ثُم أُحرِّ يلَقَد هممت أَنْ آمر رجالً يصلّ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
مهوتيب ةعمވާ ދެން ހުކުރަށް ނާގެން ހުކުރުކުރުމަށް މީހަކަށް އަމުރުކުރައްމީސްތަކުން: "މާނައީ )1("الْج

އެބައިމީހުންގެ  ޑައިގެން އެބައިމީހުންނާއެކުނުގޮސް ފަހަށްޖެހޭ މީހުންގެ ގާތަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ވަ
  ."ގެތައް އަންދައިލެއްވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ގަސްތުކުރެއްވީމެވެ

ބުނު هللا އެދެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާއާއި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މިންބަރުގެ ހަރުފަތްތަކުގެ މަތީ . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެޢުމަރު

عات أَو لَينتهِين أَقْوام عن ودعهِم الْجم". ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އެދެބޭކަލުން އަޑުއެއްސެވިއެވެحديث 
ބަޔަކުމީހުން ހުކުރު އެޅުމުން : "މާނައީ )2("كُونن من الْغافلنيعلَى قُلُوبِهِم ثُم لَي لَيختمن اُهللا

. އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ސިއްކަޖައްސަވައިފާނެއެވެهللا އެހެންނޫންނަމަ . އެއްކިބާވާހުށިކަމެވެ
ދު ރުއްސުންލެއްވި އަބުލްޖަޢުهللا އަދި މާތް." އޭރުން އެބައިމީހުންވާނީ ޣާފިލުވީމީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ

رسول اهللا صلّى  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އައްޟަމްރީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
: މާނައީ )3("علَى قَلْبِه من ترك ثَالَثَ جمعٍ تهاونا بِها طَبع اُهللا" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم حديث 

އޭނާގެ ހިތުގައި هللا . ށްލައިފިމީހާ ދަންނައެވެފަރުވާކުޑަކަމުން ތިންހުކުރު ދޫކޮ"
  ."ސިއްކަޖައްސަވާނެއެވެ

. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް
. ރައްވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު އަޑުއެއްސެވިއެވެފުޅުކުرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث  ހަމަކަށަވަރުން

فُرِض  ي، ثُم هذَا يومهم الَّذلسابِقُونَ يوم الْقيامة، بيد أَنهم أُوتوا الْكتاب من قَبلنانحن اآلخرونَ ا"

                                                             
  .رواه أمحد ومسلم )1(

 .رواه مسلم ورواه أمحد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس )2(

  .وصححه األلبايناود والنسائي رواه أمحد وأبو د )3(
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: އީމާނަ )1("، فَالناس لَنا فيه تبع، الْيهود غَدا والنصارى بعد غَدعلَيهِم فَاختلَفُوا فيه، فَهدانا اُهللا
އެކަމަކު ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި . މީހުންނެވެ) އުއްމަތުގެ(އެންމެފަހުގެ ) ދުނިޔޭގައި(އަހުރެމެންނީ "

އަހުރެމެންގެ ކުރިން ) އަހުލުކިތާބީންނަށް(އެއީ އެބައިމީހުންނަށް . އެންމެކުރީގައި ވާނެ މީހުންނެވެ
އެބައިމީހުންގެމައްޗަށް ) ކީހުކުރުދުވަހަ(ދެން މިއަދަކީ . ފޮތްދެވުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް މެއެވެ

. ފަހެ އެބައިމީހުން އެދުވަހާ މެދު އިޚުތިލާފުވިއެވެ. ފަރުޟުކުރެވުނު ދުވަހެވެ) އެދުވަސް މާތްކުރުން(
ފަހެ މީސްތަކުން ވަނީ . އަހުރެމެންނަށް އެދުވަސް މާތްކުރުމުގެ ހިދާޔަތް ދެއްކެވިއެވެهللا ދެން 

އަދި ނަޞާރާއިން . ދީން މާތްކުރަނީ ހޮނިހިރުދުވަހެވެޔަހޫ. އެދުވަހުގައި އަހުރެމެންގެ ފަހަތުގައެވެ
  ."މާތްކުރަނީ އާދީއްތަދުވަހެވެ

  
  

    އެބަޔެއްގެ މައްޗަށް ހުކުރުނަމާދު ވާޖިބުވެގެންވާ މީހުންނާއި 
  ވާޖިބުވެގެންނުވާ މީހުން

  
ފަހެ މުސްލިމު، މިނިވަން، ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރި، ބާލިޣު، ރަށުގައި ޤާއިމުވެހުރި، 

ތަށް ދިއުމަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ، ހުކުރުން ފަހަށްޖެހުން ހުއްދަކުރާ ޝަރުޢީ އެއްވެސް ޢުޛުރެއް މިސްކި
ދެން އެބަޔެއްގެ މައްޗަށް . ނެތް ކޮންމެ ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް ހުކުރުނަމާދު ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

  . ހުކުރުނަމާދު ވާޖިބުވެގެންނުވާ މީހުން ދަންނައެވެ
މިބައިމީހުނަށް ހުކުރުނަމާދު ވާޖިބުވެގެންނުވާ ކަމަށް  .ކުދިންއަންހެނުންނާއި ކުޑަ -1،2

އެކަމަކު އަންހެނުން ހުކުރުނަމާދު ކޮށްފިނަމަ . ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ
  .އެކަނބަލުން މެންދުރުނަމާދު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

އްސުންލެއްވި ޠާރިޤު ބުނު ރުهللا މާތް .މިސްކިތަށް ދިއުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ބަލިމީހާ - 3
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޝިހާބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

عبد مملُوك أَوِ  :جماعة إِالَّ أَربعةً يمسلمٍ ف الْجمعةُ حق واجِب علَى كُلِّ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
ހަތަރުމީހަކު ފިޔަވައި ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް : "މާނައީ )2("أَو مرِيض يو صبِامرأَةٌ أَ

                                                             
  .والبخاري ومسلم والنسائي رواه أمحد )1(

  .وصححه األلباينرواه أبو داود  )2(
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އަޅުމީހާއާއި، : އެހަތަރު މީހުންނަކީ. ހުކުރުނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
  ."އަންހެނާއާއި، ކުޑަކުއްޖާއާއި، ބަލިމީހާއެވެ

ރަށެއްގައި މަޑުކޮށްގެން ހުރިކަމުގައިވިޔަސް  ފަހެ ދަތުރުވެރިޔާ .ދަތުރުވެރިޔާ - 4
. އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުރުނަމާދު ވާޖިބުވެގެން ނުވާކަމަށް ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ހުކުރުނަމާދު ކުރައްވާފައެއް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެހެނީ 
އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާފައިވަނީ މެންދުރުނަމާދާއި ޢަޞުރުނަމާދު ޤަޞްރުކޮށް ! އްތައަދިކިއެ. ނުވެއެވެ

އަދި އޭކަލޭގެފާނަށް ފަހު ހަތަރުޚަލީފާއިންވެސް ކަންތައްކުރައްވާފައިވަނީ . އަދި ޖަމްޢުކޮށެވެ
  .އެގޮތަށެވެ

هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް .މިސްކިތަށް ދިއުމަށް ޢުޛުރުވެރިވެފައިވާ މީހާ - 5
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ބަންގީގެ : "މާނައީ )1("داَء فَلَم يأْته فَالَ صالَةَ لَه إِالَّ من عذْرٍسمع النِّ من". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 
ފަހެ ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން މެނުވީ އޭނާއަކަށް ނަމާދެއް . ންނައެވެއަޑުއިވި ނަމާދަށް ނައިސްފިމީހާ ދަ

ފަހެ އަތްމަތިދަތި ދަރަނިވެރިޔާ އޭނާ ގެއިންނުކުމެއްޖެނަމަ ދަރަނި ދިން ފަރާތުން އޭނާ ." ނުވެއެވެ
ބަންދުކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރުވާނަމަ އޭނާއަށް ހުކުރުވާޖިބުވެގެން ނުވާކަމަށް ޢިލްމުވެރިން 

ފަހެ . އަދި ވާރޭވެހުމާއި ފިނިގަދަވުމަކީވެސް ޢުޛުރެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެވެވިދާޅުވެފައިވެ
ޙުދައިބިއްޔާގެ . "ބައްޕާފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫމަލީޙު އޭނާގެ ބައްޕާފުޅުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ

. ރިހަށް ޙާޟިރުވީމެވެގެ އަرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ދުވަސްވަރު ހުކުރުދުވަހެއްގައި އަހުރެން 
ނަށް މީސްތަކުންرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ދެން . އަދި އެދުވަހުގައި ވާރޭވެހިގެންފިއެވެ

ފަހެ މިބަޔާންކުރެވުނު މީހުންނަށް  )2(."އެބައިމީހުންގެ ގެތަކުގައި ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ
އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ! އަދިކިއެއްތަ. ހުކުރުނަމާދު ވާޖިބުވެގެން ނުވެއެވެ

ދެންފަހެ އެބައިމީހުންވެސް ހުކުރުކޮށްފިނަމަ އެބައިމީހުން . އެދުވަހުގެ މެންދުރުނަމާދެވެ
ގެ ޒަމާނުގައި އަންހެން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ . މެންދުރުނަމާދު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
އްވާކަމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ހުކުރުނަމާދު ކުރަ ބޭކަނބަލުން މިސްކިތަށް ޙާޟިރުވެ

  .ވިއެވެ
  

                                                             
    .وصححه األلباينرواه ابن ماجه واحلاكم وصححه على شرط الشيخني ووافقه الذهيب  )1(

  .وصححه األلباينرواه أبو داود وابن ماجه  )2(
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  ހުކުރުނަމާދުގެ ވަގުތު

  
އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާއި، ތާބިޢިއްޔަބޭކަލުންނާއި، އިމާމުވެރިބޭކަލުންގެ ތެރެއިން 

هللا މާތް. ގިނަބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި ހުކުރުނަމާދުގެ ވަގުތަކީ މެންދުރުނަމާދުގެ ވަގުތެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރު
އިރު މެދުންފިލާ ހިނދު ހުކުރުކުރައްވާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން "

. އެވެރުއްސުންލެއްވި ސަލަމާ ބުނު އަކުވަޢުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެهللا އަދި މާތް )1(."ކަމުގައިވިއެވެ
އާ އެކު އިރު މެދުންފިލާ ހިނދު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ދެން އިރު މެދުންފިލާ ހިނދު ހުންނަ ހިޔަންޏަށް . އަހުރެމެން ހުކުރުނަމާދު ކުރާކަމުގައި ވީމުއެވެ
. ވިދާޅުވިއެވެ  - هللارمحه ا -އަދި އިމާމު ބުޚާރީ  )2(."ބަލަމުން އަހުރެމެން އެނބުރި ދަމުއެވެ

އެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރު هللا އަދި މާތް." ހުކުރުވަގުތަކީ އިރު މެދުންފިލާ ވަގުތެވެ"
ބުނުލްޚައްޠާބާއި، ޢަލީ ބުނު އަބީޠާލިބާއި، ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރާއި، ޢަމްރު ބުނު ޙުރައިޘުގެ 

رسول . "ވިދާޅުވިއެވެ  - رمحه اهللا - ފިޢީ އަދި އިމާމު ޝާ. ކިބައިންވެސް އެފަދައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
އާއި، އަބޫބަކުރާއި، ޢުމަރާއި، ޢުޘްމާނާއި އަދި އެބޭކަލުންގެ ފަހުން  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  )3(."ހުކުރެއް ކުރައްވާފައިވަނީ އިރުމެދުން ފިލުމަށް ފަހުގައެވެ އިމާމުވެރި ބޭކަލުންވެސް ހުރިހާ
އިސްޙާޤުގެ އަރިހުގައި ހުކުރުނަމާދު ވަގުތަކީ ފަހެ އިމާމު އަޙުމަދާއި އިމާމު 

އެބޭކަލުންގެ . ޢީދުނަމާދުގެ ވަގުތުން ފެށިގެން މެންދުރުނަމާދުގެ އެންމެފަހު ވަގުތާ ހަމައަށެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ هللا މާތް. ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނިވި ބަސްފުޅުތައް ހިމެނެއެވެ

އާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަހުރެމެން . "ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެއެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
އަދި  )5(."އެނބުރި ދަމުއެވެ )4(ދެން އަހުރެމެން ޤައިލޫލާކުރުމަށްޓަކައި. އެކު ހުކުރުނަމާދު ކުރަމުއެވެ

. ވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެ. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
އަހުރެމެން ) ހުކުރުކޮށްގެން(ދެން . ހުކުރުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم "

                                                             
 . ي وأبو داود والترمذي والبيهقيوالبخار رواه أمحد )1(

  .رواه مسلم )2(

 . اموع )3(

  . ޤައިލޫލާކުރުމަކީ މެންދުރުވުމުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިން ނިދައިލުމެވެ )4(
 .والبخاري رواه أمحد )5(
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 )1(."އަހުރެމެންގެ ޖަމަލުތައް ކައިރިއަށް އައިސް އިރު މެދުންފިލާ ހިނދު ޖަމަލުތައް ހުއިހައްޕަމުއެވެ
އާއި، هللاދާއި، ޖާބިރު ބުނު ޢަބްދިބުނު މަސްޢޫهللا އެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް

ސަޢީދާއި، މުޢާވިޔާގެ ކިބައިން އެބޭކަލުން އިރުމެދުން ފިލުމުގެ ކުރިން ހުކުރުކުރައްވާކަމަށް 
. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް. ރިވާވެގެންވެއެވެ

ފިނިގަދަވާ ހިނދު ހުކުރުނަމާދު ليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا ع. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
  )2(."އަދި ހޫނުގަދަވާ ހިނދު ހުކުރުނަމާދު ފަސްކުރައްވައެވެ. އަވަސްކުރައްވައެވެ

އެހެންކަމުން . އެވެފަހެ ބަޔާންވެދިޔަ ހުރިހާ ޙަދީޘްފުޅުތަކެއް ޞައްޙަވެގެންވެ
. ރިން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެއެޙަދީޘްފުޅުތައް ޖަމާކޮށް ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށް ވަރަށްގިނަ ޢިލްމުވެ

އިރު މެދުންފިލުމުގެ ކުރިން ހުކުރުކުރުމުގެ މުރާދަކީ އެބޭކަލުން ހުކުރު . "އިމާމު ނަވަވީ ވިދާޅުވިއެވެ
." ޙަޤީޤަތުގައި އިރު މެދުންފިލުމުގެ ކުރިން ހުކުރުކުރުމެއްނޫނެވެ. އަވަސްކުރުމުގައި މުބާލަޣާކުރުމެވެ

ޙަދީޘްތައް ތަޢާރުޟުވާކަމަށް ދަޢުވާކުރުމަށްވުރެ ޙަދީޘްތައް . "ވިދާޅުވިއެވެ އަދި ޙާފިޡު އިބުނު ޙަޖަރު
ފަހެ ކަމެއްކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އަވަސްވެ އެކަމުގެ . ޖަމާކޮށް ނަތީޖާ ނެރުން މާއައުލާކަން ބޮޑެވެ

ރިންދިއުމަށް ހަމަ މިބީދައިން ހުކުރަށް ކު. މައްޗަށް އިސްވުމަށް ބައެއްފަހަރު އެކަންކުރުމޭ ބުނެވެއެވެ
އެހެންކަމުން މާނައަކީ އެބޭކަލުން ޤައިލޫލާކުރުމުގެ ކުރިން ހުކުރުނަމާދު . ހުކުރުކުރުމޭ ބުނެވިދާނެއެވެ

ފަހެ . އެއީ ހޫނުގަދައިރު އެބޭކަލުން އާދަކޮށް މެންދުރުނަމާދު ކުރައްވާ ގޮތާ ޚިލާފަށެވެ. ފައްޓަވަތެވެ
އަދި އެއީ . ދެން މެންދުރުނަމާދު ކުރައްވަތެވެ. އްވަތެވެއެބޭކަލުން ހޫނުގަދައިރު ފުރަތަމަ ޤައިލޫލާކުރަ

އިމާމު  ފަހެ." ހޫނުގަދަ އިރު މެންދުރުނަމާދު ފިނިވަގުތުގައި ކުރުން ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާތީއެވެ
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއިރު މެދުން ފިލުމުގެ ކުރިން . "ކާނީ ވިދާޅުވިއެވެޝައު

ޞުތަކުން ސާބިތުވެގެންވާ އިރު އެނައްޞުތައް ތައުވީލުކުރުމަކަށް ހުކުރުކުރެއްވިކަން ޞަރީޙަ ނައް
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެހެނީހަމަކަށަވަރުން އިރު މެދުންފިލުމަށްފަހު . އެއްވެސް މަގެއްނުވެއެވެ

  )3(."ހުކުރުކުރެއްވުން އޭގެ ކުރިން ހުކުރުކުރުން ހުއްދަވެގެންވުން ނަފީއެއްނުކުރެއެވެ
  
  
  
  

                                                             
 .رواه أمحد ومسلم والنسائي )1(

 .رواه البخاري )2(

 .نيل األوطار )3(
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  ހަމަވާ ޢަދަދު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތްހުކުރު

  
ޖަމާޢަތަކީ ހުކުރުނަމާދު ޞައްޙަވުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއްކަމަށް 

. އެއީ އަންނަނިވި ޙަދީޘްފުޅުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޠާރިޤު ބުނު ޝިހާބުގެ ކިބައިން هللا މާތް

 الْجمعةُ حق واجِب علَى كُلِّ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ
مٍ فلسيم ةاعمކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ހުކުރުނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން : "މާނައީ )1("ج

ދެންފަހެ ހުކުރުނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ހަމަވާ ޢަދަދާ ބެހޭގޮތުން ޢިލްމުވެރިންގެ  ."ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
ފަތުޙުލްބާރީގައި ޙާފިޡު އިބުނު ޙަޖަރު ފަނަރަމަޒުހަބު . މެދުގައިވަނީ ޚިލާފުއުފެދިފައެވެ

އަދި އޭގެތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރުވެގެންވާ މަޒުހަބަކީ . މިކަމާބެހޭގޮތުން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ
ދަލީލަކީ ކަޢުބު ބުނު މާލިކުގެ . މިއީ އިމާމު ޝާފިޢީގެ ރައުޔެވެ. ސާޅީސްމީހުން ހަމަވުމެވެ

އެންމެފުރަތަމަ އަހުރެމެންނާގެން ހުކުރުކުރެއްވީ އަސްޢަދު . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބަސްފުޅެވެ
ރިކަލުން ދެން ކަޢުބުގެ ދަ. އެއީ ނަޤީޢުލްޚަޟަމާތެވެ ކިޔުނު ތާނގައެވެ. ބުނު ޒުރާރާއެވެ

އެދުވަހުގައި އެބޭކަލުންގެ ޢަދަދު ކިހާވަރެއްހެއްޔެވެ؟ ކަޢުބު . ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ
ހުކުރުނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް . "ފަހެ އިމާމު ޝައުކާނީ ވިދާޅުވިއެވެ )2(."ސާޅީހެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ

ސަބަބަކީ އެއީ . އްނުކުރެއެވެސާޅީސްމީހުން ހަމަވުން އެއީ ޝަރުޠެއްކަމަށް މިބަސްފުޅު ދަލީލެ
ގެ މައްޗަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެހެނީހަމަކަށަވަރުން . ހިނގާފައިވާ ޚާއްޞަކަމެކެވެ

އަދި ކާފިރުންގެ ސަބަބުން . ހުކުރުނަމާދު ފަރުޟުކުރެއްވުނީ ހިޖުރައިގެ ކުރިން މައްކާގައެވެ
ދެންފަހެ . ރެއްވުމަކަށް ކުޅަދާނަވެވަޑައިނުގަތެވެއެތާނގައި އެކަލޭގެފާނަށް މީސްތަކުންނާގެން ހުކުރުކު

ބައެއް އަޞްޙާބުބޭކަލުން މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވުމުން އެކަލޭގެފާނު އެބޭކަލުންނަށް ހުކުރުކުރުމަށް 
ހާ ތުގައި އެބޭކަލުންގެ ޢަދަދު ސާޅީއަދި އެވަގު. ދެން އެބޭކަލުން ހުކުރުކުރެއްވިއެވެ. ލިޔުއްވިއެވެ
ހަށްވުރެ މަދުވުމުން ހުކުރުނުކުރެވޭނެކަމަކަށް މިބަސްފުޅަކުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ސާޅީ. ޤުވީއެވެއިއްތިފާ

ހިނގާފައިވާ ޚާއްޞަކަމަކުން . އަދި ހަމަކަށަވަރުން އުޞޫލީޢިލްމުގައިވެއެވެ. ދަލީލެއްނުކުރެއެވެ
ހަށްވުރެ ސާޅީ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. ޢާއްމުޙުކުމަކާ ޚިލާފަށް ޙުއްޖަތެއް ޙާޞިލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ

                                                             
  .وصححه األلباينرواه أبو داود  )1(

   .األلباينرواه أبو داود وحسنه  )2(
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ރުއްސުންލެއްވި هللا މަދުޢަދަދަކުން ހުކުރެއްނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނުއްވާ ބޭކަލުންގެ އެބަސްފުޅު މާތް
ހުކުރުނަމާދުގައި . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޖާބިރުގެފާނުގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅުން ރައްދުވެއެވެ

އެހިނދު ޝާމުކަރައިން ވިޔަފާރި . ވިއެވެޚުޠުބާދެއްވަން ކޮޅަށް ހުންނެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
އެގާފިލާ ހަމައައުމާއެކު ބާރަމީހުން ފިޔަވައި މިސްކިތުގައި ތިބި ހުރިހާ . ގާފިލާއެއް އަތުވެއްޖެއެވެ

މިއާޔަތް هللا މެދު މާތްއަދި އެބައިމީހުންނާ. އެންމެން އެގާފިލާއާ ދިމާއަށް ނިކުމެގެން ހިނގައްޖެއެވެ
I  H   Y      X    W  V  U  T  S    R  QP  O     N  M  L   K  J ] . ފިއެވެބާވާލައްވައި

  ^    ]  \  [ZZ  )އެއުރެންނަށް ވިޔާފާރިއެއް ނުވަތަ ކުޅިވަރެއް : "މާނައީ )١١: اجلمعة
. އަދި ކަލޭގެފާނު ކޮޅަށް ހުންނެވުމަށް ދޫކޮށްލަތެވެ. ފެންނަ ހިނދު އެއާ ދިމާއަށް ދުވެފައި ދެތެވެ

ގެ ޙަޟުރަތުގައިވާ ސަވާބާއި ދަރުމަ ކުޅިވަރާއި ވިޔަފާރިއަށްވުރެ هللا. ށެވެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާ
ދެން އިމާމު ޝައުކާނީ  )1(."އީ ރިޒުޤުދެއްވާ އެންމެހެޔޮ ފަރާތެވެهللاއަދި . މާހެޔޮވެގެންވެއެވެ

މިއިން އެއްވެސް ޢަދަދެއް ޝަރުޠުކުރުމަކަށް އެއްވެސް ޞަރީޙަ . ދަންނާށެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ
ދެން ދެމީހުން ހަމަވެއްޖެނަމަ ހުކުރު ޞައްޙަވާނެކަމަށް ބުނުއްވާ ބޭކަލުން  .ދަލީލެއްނެތެވެ
އަދި . ފަހެ އެބޭކަލުން އެއިސްތިދުލާލުކުރެއްވީ ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ހަމަވާޢަދަދުންނެވެ. ދަންނައެވެ

ދުގެ އެބަހީ ދެމީހުންގެ ކިބައިން ނަމާ. (އެޢަދަދުގެ މައްޗަށް ޢިލްމުވެރިން ވެފައިވާ އިޖުމާޢުންނެވެ
އަދި ޚާއްޞަ ޢަދަދެއް .) ޖަމާޢަތް ޞައްޙަވާނެކަމަށް ޢިލްމުވެރިންވަނީ އިޖުމާޢުވެވަޑައިގެންފައެވެ

ފަހެ ހުރިހާ . ޝަރުޠުކުރުން އެއްވެސް ދަލީލަކުން ސާބިތުނުވާކަމަށް އެބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
އެނަމާދުތަކާ ހުކުރާ ދެމެދު  އަދި. ނަމާދެއްގައި ދެމީހުންގެ ކިބައިން ޖަމާޢަތް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

އަދި މިވެނި ޢަދަދަކުން މެނުވީ ހުކުރުނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް . ޖަމާޢަތުގައި އެއްވެސް ފަރަގެއް ނުވެއެވެ
ގެ ކިބައިން އެއްވެސް ބަސްފުޅެއް އައިސްފައެއް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ޞައްޙަ ނުވާނެކަމަށް 

އިމާމު ޝައުކާނީ  ".ވެގެންވާ ބަސްފުޅަކީ މިއެވެފަހެ މިމަސްއަލާގައި ރާޖިޙު. ނުވެއެވެ
   )2(.ވިދާޅުވިއެވެ

  
  
  
  

                                                             
 .والبخاري رواه أمحد )1(

 .نيل األوطار )2(
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  ހުކުރުކުރެވޭ ތަން

  
ސަހަރުގައާއި، ކުދިރަށްރަށުގައާއި، މައިދާނުގައާއި، ސަހަރާގައާއި އަދި މިސްކިތުގައި 

އަދި ހަމައެފަދައިން ރަށުގެ އެއްތަނަކަށްވުރެ . ހުކުރުނަމާދު އަދާކުރުން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا ފަހެ މާތް. ގިނަތަންތާނގައި ހުކުރުނަމާދު އަދާކުރުންވެސް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ބަޙުރައިނަށް ފަތްކޮޅެއް . ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންވީ ކޮންމެތަނެއްގައި . "އެފަތްކޮޅުގައި ވެއެވެ. ފޮނުއްވިއެވެ

ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް )1(."ހުކުރުކުރާހުށިކަމެވެ
މަސްޖިދުއްނަބަވީގައި ކުރެވުނު ހުކުރަށްފަހު ދެން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

އިނުގެ ރަށެއްކަމުގައިވާ ޖުވާޘާއޭ އިސްލާމްދީނުގައި ކުރެވުނު އެންމެފުރަތަމަ ހުކުރުކުރެވުނީ ބަޙުރަ
. އަދި ލައިޘް ބުނު ސަޢުދު ވިދާޅުވިއެވެ )2(."ކިޔުނު ރަށުގައިހުރި މަސްޖިދު ޢަބްދުލްޤައިސް ގައެވެ

ޢުމަރުގެފާނާއި ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި އެދެބޭކަލުންގެ އަމުރުފުޅަށް ސަހަރުގެ "
. އުޅޭމީހުން އެތަންތާނގައި ހުކުރުކޮށް އުޅުނެވެއަހުލުވެރިންނާއި، ސަހަރުގެ އައްސޭރިތަކުގައި ދިރި

   )3(."އަދި އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ބައެއް އަޞްޙާބުބޭކަލުންވެސް ވިއެވެ
  
  

  ހުކުރު ޚުޠުބާ
  

އެބޭކަލުން . ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ހުކުރު ޚުޠުބާ ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ . ލުތަކުންނެވެއިސްތިދުލާލުކުރައްވާފައިވަނީ އަންނަނިވި ދަލީ

އަދި . މިއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލުފުޅެވެ. އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ކޮންމެ ހުކުރެއްގައި ޚުޠުބާދެއްވިއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި މާލިކު ބުނު ޙުވައިރިޘުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

                                                             
 .إسناده جيد: رواه ابن أيب شيبة، وقال أمحد )1(

 .رواه البخاري وأبو داود )2(

 .رواه البيهقي )3(
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 )1("يلّصي أُنِومتيأَر ماَا كَولُّص". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم حديث رسول اهللا. ވިދާޅުވިއެވެ
އެބޭކަލުންގެ ." ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވާތީ ދުށްގޮތަށް ނަމާދުކުރާށެވެ: "މާނައީ

!  "  ] . ޙީކުރެއްވިއެވެއެކަލާނގެ ވަ. ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅެވެهللاތިންވަނަ ދަލީލަކީ މާތް
  -  ,  +  *      )  (  '  &  %    $  #Z  )އޭ : "މާނައީ )٩: اجلمعة

هللا ހުކުރުދުވަހު ހުކުރަށް ބަންގިދެވިއްޖެ ހިނދު ފަހެ ! އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ
." ނާށެވެތިޔަބައިމީހުން ހިނގައިގަން) ޚުޠުބާ އަޑުއެހުމަށާއި ހުކުރުނަމާދުކުރުމަށް(ހަނދުމަކުރުމަށް 

ފަހެ މިބަޔާންކުރެވުނީ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން ހުކުރު ޚުޠުބާ ވާޖިބުވެގެންވާކަމަށް ގެންނަވާފައިވާ 
  .ދަލީލުތަކެވެ

ފުރަތަމަ ދަލީލު . "މިދަލީލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އިމާމު ޝައުކާނީ ވިދާޅުވިއެވެ
ލުފުޅު ކަމެއް ވާޖިބުވުމުގެ ފައިދާ ގެ ޢަމަ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމައެކަނި . ދަންނައެވެ

އެބަސްފުޅުގައި އެވަނީ ނަމާދު އެކަލޭގެފާނު . ދެން ދެވަނަ ދަލީލު ދަންނައެވެ. ޙާޞިލެއްނުކޮށްދެއެވެ
އަދި ތިންވަނަ ދަލީލު . އަދި ޚުޠުބާއަކީ ނަމާދެއް ނޫނެވެ. ކުރެއްވި ގޮތަށް ކުރުމުގެ އަމުރުފުޅެވެ

ރުކުރައްވާފައި އެވަނީ އެކަލާނގެ ހަނދުމަކުރުމަށް އަމުهللا އެއާޔަތުގައި މާތް. ދަންނައެވެ
ހަނދުމަކުރުން هللا އެންމެބޮޑު ވަރަކަށް ބުނެވޭނީ . އަދި އެއީ ހުކުރުނަމާދެވެ )2(.ހިނގައިގަތުމަށެވެ

އަދި ހަމަކަށަވަރުން ހުކުރުނަމާދު . ހުކުރު ޚުޠުބާއާ ހުކުރުނަމާދާ ދެމެދު ޝާމިލުވެގެންވާކަމަށެވެ
އަދި ހުކުރު ޚުޠުބާ . ވެރިންވަނީ އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައެވެމުޢިލްވާޖިބުވެގެންވާކަމަށް 

އެހެންކަމުން މިދަލީލު ހުކުރު . ވާޖިބުވެގެންވުމާމެދު އެބޭކަލުންގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ
ފަހެ ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ އިމާމު . ދެން ވިދާޅުވިއެވެ. ޚުޠުބާ ވާޖިބުކުރުމަކަށް ނުފުދެއެވެ

އެބަހީ ހުކުރު ޚުތުބާ . ނުލްބަޞަރީއާއި، އިމާމު ދާވޫދާއި، އިމާމު ޖުވައިނީ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތެވެޙަސަ
   )3(."މުސްތަޙައްބުވެގެންވުމެވެ

ޚަޠީބުމީހާ މިންބަރަށް އަރާ ހިނދު ސަލާމްގޮވުމާއި، އޭނާ މިންބަރުމަތީ އިށީނުމުން 
ރުއްސުންލެއްވި هللا ފަހެ މާތް .ންބަންގިދިނުމާއި، މައުމޫމުން އޭނާއާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލު

رسول اهللا صلّى  ހަމަކަށަވަރުން. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

                                                             
 . رواه البخاري ومسلم )1(

 )١٤: طه( Z/  0  1  ] . ގެ މިވަޙީބަސްފުޅު ދަލީލުކުރެއެވެހަނދުމަކުރުމުގެ މުރާދަކީ ނަމާދުކުރުންކަމަށް އެކަލާނهللا  )2(
  ."ހަނދުމަކުރުމަށް ނަމާދު ޤާއިމުކުރާހުށިކަމެވެهللا އަދި ތިމަން: "މާނައީ

  .نيل األوطار )3(
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السالَم އެބަހީ  )1(."މިންބަރަށް އަރައިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ސަލާމްގޮވައިލައްވައެވެاهللا عليه وسلّم 
މިފަދައިން  السالَم علَيكُم ورحمةُ اِهللا وبركاَتهނުވަތަ  علَيكُم ورحمةُ اِهللا السالَمނުވަތަ  علَيكُم

. ރުއްސުންލެއްވި ސާއިބު ބުނު ޔަޒީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް. ވިދާޅުވެއެވެ
ކުރާއި، ޢުމަރުގެ ޒަމާނުގައި އާއި، އަބޫބަرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ދެން ޢުޘްމާނުގެ . ހުކުރުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ބަންގިދެވެނީ އިމާމުމީހާ މިންބަރަށް އަރާ ހިނދުގައެވެ
އަދި . އިތުރުކުރެއްވިއެވެ )2(ޒަމާނުގައި މުސްލިމުން ގިނަވެގެންދިޔަ ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ބަންގިއެއް

އަދި އެކަންތައް އެދުވަހުއްސުރެ ފެށިގެން . ވެއެބަންގި ދެވެނީ ޒައުރާއޭ ކިޔުނު ތާނގައެ
ރުއްސުންލެއްވި ސާއިބު ބުނު ޔަޒީދުގެ ކިބައިން هللا އަދިވެސް މާތް )3(."ސާބިތުވެއްޖެއެވެ
މިންބަރުމަތީ އިށީންނަވާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

އަދި އެކަލޭގެފާނު މިންބަރުން ފައިބައިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު . ހިނދު ބިލާލު ބަންގިދެއްވައެވެ
. އަދި ޢަދިއްޔު ބުނު ޘާބިތު އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފާފުޅުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ )4(."ޤަމަތްދެއްވައެވެ

މިންބަރަށް އަރައިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ކާފާފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ
  )5(."ކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލައްވައެވެއެ

އަށް ޙަމްދުކުރުމާއި، ދެން އިތުރުރަސޫލާގެ މައްޗަށް هللاޚުޠުބާގައި އެންމެފުރަތަމަ މާތް
ފަހެ  .ޞަލަވާތް ކިޔެވުމާއި، މީސްތަކުންނަށް ނަސޭހަތްދިނުމާއި، ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ޝާމިލުކުރުން

 رسول. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
 )6("لَيس فيها شهادةٌ كَالْيد الْجذْماِء يالْخطْبةُ الَّت" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 

ނުވާ ޚުޠުބާ ) ه إِالَّ اُهللا وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اِهللاأَن الَ إِٰل أَشهد(އެޚުޠުބާއެއްގައި ޝަހާދަތް : "މާނައީ

                                                             
  .وصححه األلباينرواه أبو داود وابن ماجه  )1(

އަދި އަބޫބަކުރުގެފާނާއި ޢުމަރުގެފާނުގެ . އެއްބަންގިއެވެ ހުކުރުނަމާދަށް ގޮވެނީ ގެޒަމާނުގައިرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  )2(
ދެން ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި މުސްލިމުން ގިނަވެ މަދީނާގެ . ޒަމާނުގައިވެސް ހުކުރުނަމާދަށް ގޮވެނީ އެއްބަންގިއެވެ

އީ ކުރީއްސުރެ މީސްތަކުން ހުކުރަށް އެ. އެކިހިސާބުތަކަށް އެބައިމީހުން ފެތުރުމުން އެކަލޭގެފާނު ބަންގިއެއް އިތުރުކުރެއްވިއެވެ
އަދި އެއީ ބައެއްމީހުން ހީކުރާފަދައިން . އަދި އެއްވެސް އަޞްޙާބުބޭކަލަކު އެކަމަށް އިންކާރެއްވެސް ނުކުރައްވައެވެ. ތައްޔާރުވުމަށެވެ

ތަކުންނަށް ހުކުރުވަގުތުވާން އެއީ މެންދުރުނަމާދު ވަގުތުވުމުގެ ކުރިން މީސް! އަދި ކިއެއްތަ. މެންދުރުނަމާދުގެ ބަންގިއެއް ނޫނެވެ
  . އުޅޭކަން އެންގުމަށްޓަކައި ގޮވޭ ބަންގިއެކެވެ

  .رواه البخاري وأبو داود والنسائي )3(

  .وصححه األلباينرواه أمحد والنسائي  )4(

  .وصححه األلباينرواه ابن ماجه  )5(

  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والترمذي  )6(
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ފެށުން  )1(ތުންޚުޠުބަތުލްޙާޖައަދި ޚުޠުބާ ފަށާއިރު ." ޖުޒާމުބަލި ޖެހިފައިވާ އަތެއްފަދައެވެ
 ،ونستغفره ،ونستعينه ،دهنحم ،ِهللاإِنَّ الْحمد ". އެއީ މިފަދައިން ކިޔުމެވެ. މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

 يومن يضللْ فَالَ هاد ،فَالَ مضلَّ لَه من يهده اُهللا ،ومن سيئَات أَعمالنا ،من شرورِ أَنفُِسنا ونعوذُ بِاِهللا
إِالَّ اُهللا ،لَه أَنْ الَ إِلَه دهأَشلَ و رِيكالَ ش هدحوه، ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَش2("و( " ريفَإِنَّ خ

وكُلَّ  ،اُألمورِ محدثَاتها وشر ،)ملَّسو هيلَع ى اُهللالَّص( محمد يده يِدالْه وخير ،الْحديث كتاب اِهللا
4  5  6  7  8  9  :  ]  )3("وكُلَّ ضالَلَة فى النارِ، لَةٌبِدعة ضالَ وكُلَّ ،محدثَة بِدعةٌ

  ?   >  =  <  ;Z  )١٠٢: آل عمران(  [  )  (  '  &  %  $  #  "  !
  >  =        <  ;  :  98    7   6  5  4  3  21         0  /  .  -  ,    +  *Z 

¡  ¢  £    ~   �     !z  y  x  w  v  u  }  |  ]  )١: النساء(
  ®  ¬   «   ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤Z  )ޚުޠުބާގެ މާނައީ ) ٧١ - ٧٠: األحزاب :

އެކަލާނގެއަށް އަޅަމެން . އަށެވެهللاހަމަކަށަވަރުން ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ "
އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން . އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން މަދަދަށް އެދެމުއެވެ. ޙަމްދުކުރަމުއެވެ

އަދި އަޅަމެންގެ ނަފްސުތަކުގައިވާ ނުބައި ކަންތައްތަކުންނާއި . ފުއްސެވުމަށް އެދެމުއެވެފާފަ
އެމީހަކަށް هللا . ގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމުއެވެهللاއަޅަމެންގެ ނުބައި ޢަމަލުތަކުން 

މީހަކު އަދި އެކަލާނގެ އެ. ހިދާޔަތް ދައްކަވައިފިމީހާ މަގުފުރެއްދޭނެ އެހެންފަރާތެއް ނުވެއެވެ
هللا އަދި . މަގުފުރެދުމުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިފިމީހާއަށް ހިދާޔަތްދެއްކޭނެ އެހެންފަރާތެއް ނުމެވޭމެއެވެ

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވާކަމަށާއި، އެކަލާނގެ 
އަދި . އަޅުހެކިވަމެވެ އެއްކައުވަންތަކަމަށާއި، އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ޝަރީކަކު ނުވާކަމަށް

ފަހެ ." "މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާކަމަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާކަމަށްވެސް އަޅުހެކިވަމެވެ
ހިދާޔަތަކީ އަދި އެންމެހެޔޮ . ގެ ފޮތުގައިވާ އެކަލާނގެ ބަސްފުޅެވެهللاއެންމެހެޔޮ ބަހަކީ 
އެންމެނުބައި ކަންތައްތަކަކީ  އަދި ދީނުގައި ކުރެވޭ. ސްދެއްވި ހިދާޔަތެވެމުޙައްމަދުގެފާނު ގެނެ

                                                             

މިސާލަކަށް ދެބައިމީހުންގެ މެދުގައި . ތަކީ މުހިއްމު ބޮޑުކަމެއްފަށާއިރު ކިޔުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ޚުޠުބާއެކެވެޙާޖަޚުޠުބަތުލް )1(
އެއް ނިންމާ އިރުގައާއި، ކައިވެނިކުރާ އިރުގައާއި، އިސްތިސްޤާ އިމީހުންގެ މެދުގައި ބޮޑު ވިޔަފާރިމުޢާހަދާއެއްކުރާ އިރުގައާއި، ދެބަ

  .އަދިވެސް މިނޫން މިފަދަކަންތައްތަކުގައެވެ. ދުނަމާދުގައާއި، ހުކުރުނަމާދުގައެވެނަމާދުގައާއި، ޢީ
 .وابن ماجه رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي )2(

 .رواه أمحد ومسلم والنسائي وغريهم )3(
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އަދި ކޮންމެ . އަދި އެފަދަ ކޮންމެ އާކަމަކީ ބިދުޢައެކެވެ. އެދީނުގައި އަލަށްކުރެވޭ ކަންތައްތަކެވެ
އޭ އީމާންވެއްޖެ (." އަދި ކޮންމެ މަގުފުރެދުމެއްވަނީ ނަރަކައިގައެވެ. ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ

. ޤުވާވެރިވުން ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި ތަޤުވާވެރިވާށެވެތަ ،އަށްهللاތިޔަބައިމީހުން ! މީސްތަކުންނޭވެ
! އޭ މީސްތަކުންނޭވެ( ).އަދި މުސްލިމުން ކަމުގައިވާ ޙާލު މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުން މަރުނުވާށެވެ
އެކަލާނގެއީ އެންމެ . ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެ

އަދި . ތިޔަބައިމީހުން ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ) ނުގެ ޒަރިއްޔާއިންއާދަމުގެފާ(ނަފްސަކުން 
ހައްދަވާ އެދެކަނބަލުންގެ ކިބައިން ގިނަ ) ޙައްވާގެފާނު(އެނަފްސުން އެނަފްސުގެ އަނެއްޖިންސު 

އަށް هللاއަދި ތިޔަބައިމީހުން . ފިރިހެނުންތަކަކާ ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް ފެތުރުއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ
އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ މެދުވެރިކޮށް ތިޔަބައިމީހުން އެކަކު އަނެކަކާ ސުވާލުކޮށް . ވާށެވެތަޤުވާވެރި

ގުޅުންތައް ކެނޑުމުން ތިޔަބައިމީހުން  ކަމުގެއަދި ތިމާގެ. ކަންކަމަށް އެދިއުޅޭ ރަސްކަލާނގެއެވެ
هللا ފަރާތެއްކަމުގައި  ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ފާރަވެރިވެވޮޑިގެންވާ. ރައްކާތެރިވާށެވެ
އަދި . އަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެهللاތިޔަބައިމީހުން ! އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ( ).ވޮޑިގެންވެއެވެ

. އޭރުން އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުކޮށްދެއްވާނެއެވެ. ތެދުބަހުން ބަސްބުނާށެވެ
އަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް هللاއަދި . ނެއެވެއަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައިދެއްވާ

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ބޮޑުވެގެންވާ ކާމިޔާބަކުން އޭނާ . ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް ).ކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ

ކޮޅަށް ހުންނަވައިގެން ޚުޠުބާދެއްވާ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
އަދި ޚުޠުބާގައި ޤުރުއާނުގެ . އަދި ދެޚުޠުބާގެ ދެމެދުގައި އިށީނދެވަޑައިގަންނަވައެވެ. ކަމުގައިވިއެވެ

هللا އަދިވެސް މާތް )1(."އަދި މީސްތަކުންނަށް ނަސޭހަތްދެއްވައެވެ. އާޔަތްތައް ކިޔަވައިވިދާޅުވެއެވެ
رسول اهللا . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއް

މަދުކަލިމަކޮޅެއް ! އަދިކިއެއްތަ. ހުކުރުދުވަހު ހުކުރު ޚުޠުބާ މާދިގެއްނުކުރައްވައެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم
ންލެއްވި އުއްމު ހިޝާމް ރުއްސުهللا އަދި މާތް )2(."ކަމުގައި މެނުވީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުޠުބާ ނުވެއެވެ

  Z!"  #  $  ]  . "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ބިންތު ޙާރިޘާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
މިންބަރުމަތީ ކޮންމެ ހުކުރަކު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މިސޫރަތް އަހުރެން ދަސްކުރީ 

                                                             
 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي )1(

  .وصححه األلباينرواه أبو داود  )2(
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هللا އަދި މާތް )1(."ނެވެޚުޠުބާދެއްވަމުން ކިޔަވައިވިދާޅުވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއަހައިގެން
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޔަޢުލާ ބުނު އުމައްޔާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

މިއާޔަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވަނިކޮށް   6Z  7  ] މިންބަރުމަތީ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم "
  )2(."އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ

މާއި ދެޚުޠުބާގެ ދެމެދު ހިނދުކޮޅަކަށް އިށީނދެލުން ކޮޅަށްހުރެގެން ދެޚުޠުބާދިނު
. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް .ޝަރުޢުކުރެވިގެންވުން

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހުކުރުދުވަހު ހުކުރުނަމާދުގައި . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ދެވަނަ (ދެން . ދެން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވައެވެ. ދެއްވައެވެކޮޅަށްހުންނަވައިގެން ޚުޠުބާ

 )3(."އެއީ މީސްތަކުން މިއަދު ކަންތައްކުރަމުންދާ ގޮތަށެވެ. ތެދުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ) ޚުޠުބާދެއްވުމަށް
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ސަމްރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް
ދެން . ކޮޅަށްހުންނަވައިގެން ޚުޠުބާދެއްވާ ކަމުގައިވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ވިދާޅުވިއެވެ

ފަހެ . ދެން އަލުން ތެދުވެވަޑައިގެން ދެވަނަ ޚުޠުބާދެއްވައެވެ. އިށީނދެވަޑައިގަންނަވައެވެ
. ދޮގުހަދައިފިއެވެ އެކަލޭގެފާނު އިށީނދެ އިންނަވައިގެން ޚުޠުބާދެއްވާކަމަށް ބުނެފިމީހާ ހަމަކަށަވަރުން

އެކަލޭގެފާނާއެކު ދެހާހަށްވުރެ ގިނަ ނަމާދު އަހުރެން . ގަންދީ ބުނަމެވެهللا ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން 
. އަދި އިމާމު އިބުނު އަބީ ޝައިބާ، އިމާމު ޠާވޫސްގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ )4(."ކުރީމެވެ

ނާއި މާއަބޫބަކުރާއި، ޢުމަރާއި، ޢުޘް އާއި، رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "ޠާވޫސް ވިދާޅުވިއެވެ
އަދި އެންމެފުރަތަމަ މިންބަރުމަތީ އިށީނދެ . މިއެންމެ ބޭކަލުން ކޮޅަށްތިއްބަވައިގެން ޚުޠުބާދެއްވިއެވެ

އަދިވެސް އިމާމު އިބުނު އަބީ ޝައިބާ، އިމާމު ޝަޢުބީގެ ." އިންނަވައިގެން ޚުޠުބާދެއްވީ މުޢާވިޔަތެވެ
މުޢާވިޔަތުގެފާނު އިށީނދެ އިންނަވައިގެން . "ޝަޢުބީ ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ

  ."ޚުޠުބާދެއްވީ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަނޑުފުޅުގެ ސަރުބީ ގިނަވީ ހިނދުގައެވެ
ފަހެ މިރިވާޔަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ 

އެހެންނަމަވެސް . އިށީނުން ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމަށެވެޚުޠުބާދޭއިރު ކޮޅަށްހުރުމާއި ދެޚުޠުބާގެ ދެމެދުގައި 
ގެ ހަމައެކަނި ޢަމަލުފުޅަކުން ވާޖިބުވުމުގެ ފައިދާ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  . ޙާޞިލެއްނުކޮށްދޭނެއެވެ
                                                             

  .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي )1(

 . رواه البخاري ومسلم )2(

 . رواه اجلماعة )3(

 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود )4(
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ރުއްސުންލެއްވި ޢައްމާރު هللا މާތް .އަޑުހަރުކޮށް ޚުޠުބާދިނުމާއި ޚުޠުބާ ދިގުނުކުރުން
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެބުނު ޔާސިރުގެ ކިބައިން 

إِنَّ طُولَ صالَة الرجلِ وقصر خطْبته مئنةٌ من ". އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެފުޅުކުރައްވަނިކޮށް  حديث
قْهِهةَ ،فطْبوا الْخرأَقْصالَةَ ويلُوا الصراًفَإِنَّ  ،فَأَطحس انيالْب نހަމަކަށަވަރުން މީހާ : "މާނައީ )1("م

ދިގުކުރުމާއި އޭނާގެ ޚުޠުބާކުރުކުރުމަކީ އޭނާގެ ފިޤުހުޢިލްމުވެރިކަމުގެ ) ހުކުރުނަމާދު(އޭނާގެ ނަމާދު 
ފަހެ . އަދި ޚުޠުބާ ކުރުކުރާށެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ހުކުރުނަމާދު ދިގުކުރާށެވެ. ޢަލާމާތެކެވެ
އެބަހީ މީސްތަކުންގެ ހިތްތައް ." ރުން ބައެއް ބަޔާންކުރުންތަކުގައި ޖާދޫއެއްވެއެވެހަމަކަށަވަ

ން ފަހެ ހުކުރު ދިގުކުރުމާ ޚުޠުބާ ކުރުކުރު. ދަމައިގަންނަފަދަ އަސަރެއް ހުރެއެވެ
ފަހެ . ތަކަށްވަނީ ޖާމިޢުކަލިމަތައް އޭނާއަށް އެނގުމުގެ ސަބަބުންނެވެފިޤުހުޢިލްމުވެރިކަމުގެ ޢަލާމާ

ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް. ހުޢިލްމުވެރިޔާ ދިގުމާނައެއް ކުރުކުރު ޢިބާރާތަކުން ބަޔާންކުރެއެވެފިޤު
رسول اهللا صلّى اهللا . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޖާބިރު ބުނު ސަމްރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ގެފާނުގެ ޚުޠުބާވެސް އެކަލޭއަދި . ދެއް ކަމުގައިވިއެވެގެ ހުކުރުނަމާދު މެދުމިނުގެ ނަމާ عليه وسلّم
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )2(."މެދުމިނުގެ ޚުޠުބާއެއް ކަމުގައިވިއެވެ

ޚުޠުބާދެއްވާ ހިނދު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
އަދި ކޯފާ . އަދި އަޑުފުޅު އުފުލިގެންދެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ދެލޯފުޅު ރަތްވެގެންދެއެވެ

އުޅޭކަމާމެދު އި ހަވީރު ދުޝްމިނުން ހަމަލާދޭންއެއީ ލަޝްކަރަކަށް ހެނދުނާ. ގަދަވެގެންދެއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا . "ވިދާޅުވިއެވެ - رمحه اهللا -  عالّمة ابن القيم )3(."އިންޒާރުކުރާ މީހެއްފަދައިންނެވެ

އަށާއި، هللاއެއީ . އެކުލެވިގެންވަނީ އީމާންކަމުގެ އުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ ގެ ޚުޠުބާތައް عليه وسلّم
އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނަށާއި، އެކަލާނގެ ފޮތްތަކަށާއި، އެކަލާނގެ ރަސޫލުންނަށާއި، 

އަދި . އަދި ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައިގެ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމެވެ
އަޅުތަކުންނަށް އެކަލާނގެ ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތަކާއި އެކަލާނގެއަށް  އެކަލާނގެ ޞާލިޙު

ނުކިޔަމަންތެރިވި މީހުންނަށް އެކަލާނގެ ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ޢަޛާބާއި ޢުޤޫބާތުގެ ވާހަކަތަކުގެ 
ޢުރިފާއިން ގެ މަهللاއެކަލޭގެފާނުގެ އެޚުޠުބާތަކުގެ ސަބަބުން އީމާންކަމާއި، ތައުޙީދާއި، . މައްޗަށެވެ

   )4(."އެއީ މިއަދުގެ ޚަޠީބުންދޭ ޚުޠުބާތަކާ މުޅިންޚިލާފަށެވެ. ހިތްތައް ފުރިގެންދިޔައެވެ
                                                             

 .رواه أمحد ومسلم )1(

 .رواه اجلماعة إالّ البخاري )2(

 . رواه مسلم وابن ماجه )3(

  . البن القيم" زاد املعاد يف هدي خري العباد" )4(
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ރުއްސުންލެއްވި هللا ފަހެ މާތް .ޚަޠީބުމީހާއަށް ކަމެއްދިމާވެގެން ޚުޠުބާ މެދުކަޑައިލުން
 صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫ ބުރައިދާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ތުއްޕުޅު (ޙަސަނާއި ޙުސައިނު ) އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފަދެދަރިކަލުން(ޚުޠުބާދެއްވަން ހުންނަވަނިކޮށް 
ރަތް ހެދުންކޮޅެއް ތުރުކުރައްވައިގެން ތިއްބެވިޙާލު ވެއްޓިވަޑައިގަންނަވަމުން ހިންގަވާފައި ) އިރު

މިންބަރުމަތިން ފައިބައިވަޑައިންނަވާ ދެދަރިކަލުން لّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسފަހެ . ވަޑައިގަތެވެ
ދެން . އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ދެދަރިކަލުން ބޭންދެވިއެވެ. އުރައިލެއްވިއެވެ

ހަމަކަށަވަރުން . އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ތެދުވިދާޅުވެއްޖެއެވެهللا" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
މިދެކުދިން ވެއްޓެމުން އަންނަތަން . ކީ އިމްތިޙާނެކެވެތިޔަބައިމީހުންގެ މުދަލާއި ދަރިންނަ

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތުމުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކެތްތެރިވެވަޑައިނުގެން ޚުޠުބާ 
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ރިފާޢަތު هللا އަދި މާތް )1(."މެދުކަނޑައިލައްވާ އެދެކުދިން އުރައިލެއްވީއެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه އަހުރެން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެގެންވެއެވެއަލްޢަދަވީގެ ކިބައިން ރިވާ
ފަހެ އަހުރެން . އޭރު އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ ޚުޠުބާދެއްވާށެވެ. ގެ އަރިހަށް ހިނގައްޖައީމެވެوسلّم 

ދީން ނުދަންނަ . އަހުރެންނީ ބީރައްޓެއްސަކީމެވެ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ދަންނަވައިފީމެވެ
ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޚުޠުބާ . ހޭގޮތުން ސުވާލުކުރަން އައިމީހަކީމެވެދީނާ ބެ. ކީމެވެމީހަ

އަދި ފައިތައް ދަނގަޑުން ހެދިފައިވާ ލަކުޑި . މެދުކަނޑައިލައްވާ އަހުރެންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ
هللا އަދި އެކަލޭގެފާނަށް މާތް. ގޮނޑިއެއް ގެންނަވާ ގޮނޑީގައި އިށީނދެވަޑައިގެންފިއެވެ

ދެން . ނގަންނަވައިދެއްވި ޢިލްމަކުން އަހުރެންނަށް އުނގަންނައިދެއްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެއު
ޚުޠުބާގެ ނުނިމިއޮތްބައި ) މިންބަރު މައްޗަށް އަލުން އަރައިވަޑައިގެން(އެކަލޭގެފާނު 

   )2(."ފުރިހަމަކުރެއްވިއެވެ
އަށް  اهللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّى . "ވިދާޅުވިއެވެ -  رمحه اهللا -  عالّمة ابن القيم

އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ . ބޭނުމެއް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ޚުޠުބާ މެދުކަނޑައިލައްވައެވެ
އަދި އެނޫން . ތެރެއިން ބޭކަލަކު ސުވާލެއް ހުށައެޅުމުން ޖަވާބުދެއްވުމަށް ޚުޠުބާ މެދުކަޑައިލައްވައެވެ

މިސާލަކަށް ޙަސަނާއި ޙުސައިނު . ދުކަޑައިލައްވައެވެބައެއް ބޭނުންފުޅުތަކަށްޓަކައި ޚުޠުބާ މެ
ދެން އެކަލޭގެފާނު . ލެއްވުމެވެފެނިވަޑައިގަތުމުން އެދެބޭފުޅުން ނެންގެވުމަށްޓަކައި ޚުޠުބާ މެދުކަނޑައި

އަދި އެކަލޭގެފާނު . ޚުޠުބާ ފުރިހަމަކުރައްވައެވެ ންންބަރު މައްޗަށް އަރައިވަޑައިގެމި

                                                             
  .وابن ماجه والنسائي والترمذي وأبو داودرواه أمحد  )1(

 .رواه مسلم والنسائي )2(
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! މިސާލަކަށް އޭ މިވެނިމީހާއެވެ. ތަކުންނަށް ބަސްވިދާޅުވެ ހައްދަވައެވެޚުޠުބާދެއްވަންހުންނަވާ މީސް
އަދި މިނޫނަސް ޙާލަތް ނިޔާކުރާ . މަސްޖިދު ސުންނަތްކުރާށެވެ! އޭ މިވެނިމީހާއެވެ. އިށީންނާށެވެ

ފަހެ މީސްތަކުންގެ . ގޮތުގެ މަތިން ޚުޠުބާގެ ތެރޭގައި މީސްތަކުންނަށް އަމުރުކޮށް ހައްދަވައެވެ
ފަޤީރަކު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ޚުޠުބާގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް ޞަދަޤާތްކުރުމަށް  ތެރެއިން

ވާރޭނުވެހިގެން މީހަކު ޝަކުވާކޮށްފިނަމަ ޚުޠުބާގެ ތެރޭގައި . މީސްތަކުންނަށް އަމުރުކުރައްވައެވެ
   )1(."އިސްތިސްޤާގެ ދުޢާކުރައްވައެވެ

 .ވާހަކަދެއްކުން ޙަރާމްވެގެންވުން ޚުޠުބާކިޔެމުންދާ ހިނދު މައުމޫމުން އެކަކުއަނެކަކާ
. ފަހެ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ޚުޠުބާދެވެމުންދާ ހިނދު ހަނުލައި ތިބުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

އެއީ ހެޔޮކަމަކަށް އަމުރުކުރުން ކަމުގައިވިޔަސް އަދި . އަދި ވާހަކަދެއްކުން ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތް. ވިޔަސްމެއެވެނުބައިކަމަކުން މަނާކުރުން ކަމުގައި

 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
"تولَغ فَقَد طُبخي اماِإلمو تصأَن ةعمالْج موي بِكاحصل ހުކުރުދުވަހު : "ނައީމާ )2("إِذَا قُلْت

އިމާމުމީހާ ޚުޠުބާދޭ ޙާލު ތިބާގެ އެކުވެރިޔާ ގާތުގައި ހަނުލައި އިންނާށޭ ތިބާ ބުނެފިނަމަ 
ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް." ހަމަކަށަވަރުން ތިބާ ބޭކާރު ޢަމަލެއްކޮށްފިއެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޢަމްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ورجلٌ  ،رجلٌ حضرها يلْغو وهو حظُّه منها :يحضر الْجمعةَ ثَالَثَةُ نفَرٍ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެوسلّم حديث 

ورجلٌ حضرها بِإِنصات  ،اَء منعهعز وجلَّ إِنْ شاَء أَعطَاه وإِنْ ش فَهو رجلٌ دعا اَهللا ،حضرها يدعو
 ،تليها وزِيادةُ ثَالَثَة أَيامٍ يكَفَّارةٌ إِلَى الْجمعة الَّت يوسكُوت ولَم يتخطَّ رقَبةَ مسلمٍ ولَم يؤذ أَحدا فَهِ

 a  `  _  ^   dc  bZ ]  :عز وجلَّ يقُولُ وذَلك بِأَنَّ اَهللا
: މާނައީ )١٦٠: األنعام( )3(

ބޭކާރު  އެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހުކުރަށް ޙާޟިރުވެ. އެވެތިންމީހަކު ހުކުރަށް ޙާޟިރުވެ"
ހުކުރަށް ޙާޟިރުވެ އަދި އަނެކަކު . އަދި އެއީ ހުކުރުން އޭނާއަށްވާ ހިއްސާއެވެ. އެވެޢަމަލުކުރެ
ފިނަމަ އޭނާއަށް ވައިއެކަލާނގެ އިރާދަކުރައް. މީހެކެވެއަށް ދުޢާކުރިهللاފަހެ އޭނާއަކީ . އެވެދުޢާކުރެ

އަދި އަނެކަކު . އަދި އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ އޭނާއަކަށް ނުދެއްވާނެއެވެ. ދެއްވާނެއެވެ
އަދި މީހެއްގެ ކޮނޑުމަތިން އޭނާ . މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ހުކުރަށް ޙާޟިރުވެ ހަނުލައި އިނދެއްޖެއެވެ

                                                             
  . البن القيم" زاد املعاد يف هدي خري العباد" )1(

 .رواه اجلماعة إالّ بن ماجه )2(

  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود  )3(
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ފަހެ އެގޮތަށް އޭނާ . އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް އުނދަގުލެއް ނުމެކުރޭމެއެވެ. ގިރާއެއްނުކުރެއެވެ
އަދި އިތުރު . ކަންތައްކުރުން ވަނީ އަނެއްހުކުރާ ހަމައަށް އޭނާގެ ފާފަތަކަށް ކައްފާރާއަކަށެވެ

. ވެވަޙީކުރައްވާފައިވެއެهللا އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން މާތް. ތިންދުވަހުގެ ފާފަތަކަށްވެސް ކައްފާރާއަކަށެވެ
  ."ފަހެ އޭނާއަށް އެކަމުގެ ދިހަހެޔޮކަމުގެ ސަވާބު ހުއްޓެވެ. ހެޔޮކަމެއްކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ"

ފަހެ އިމާމު ޝާފިޢީއާއި އިމާމު އަޙުމަދުގެ އަރިހުގައި ހަނުލައި އިނުން 
ނީވޭ އަދި އަޑު. ވާޖިބުވެގެންވަނީ އަދި ވާހަކަދެއްކުން ޙަރާމްވެގެންވަނީ ޚުޠުބާ އަޑުއިވޭ މީހުންނަށެވެ

އެބައިމީހުންނަށް ! އަދިކިއެއްތަ. ހިސާބުގައި ތިބިމީހުންނަށް ހަނުލައި ތިބުން ވާޖިބުވެގެންނުވެއެވެ
ސަލާމުގެ . އަދި އިމާމު އަޙުމަދާއި އިމާމު އިސްޙާޤު ވިދާޅުވިއެވެ. މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

އަދި އިމާމު ޝާފިޢީ . ވެގެންވެއެވެކިޔުން ހުއްދަ يرحمك اُهللاޖަވާބުދިނުމާއި ކިނބިހިއަޅައިފިމީހާއަށް 
އެކަމަކު އޭނާ . ސަލާމްގޮވާމީހާއަށް ސަލާމްގޮވުން މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ

  .ސަލާމްގޮވައިފިނަމަ އެހެންމީހުން އޭނާއަށް ސަލާމުގެ ޖަވާބުދިނުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
ފާތިޙާއަށްފަހު ޤުރުއާނުގެ ފަހެ ހުކުރުނަމާދުގައި ސޫރަތުލް .ހުކުރުނަމާދުގައި ކިޔެވުން
!  "  #  $  %  ] އެކަމަކު ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި . ކޮންމެ ސޫރަތެއް ކިޔެވިޔަސް ފުދޭނެއެވެ

     ,    +  *  )  (   '  &Z   ިއެބަހީ ޖުމްޢަތުސޫރަތް އަދި ދެވަނަރަކުޢަތުގައ [   `
  b  aZ  ީމުނާފިޤޫންސޫރަތް ނުވަތަ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި އެބަހ  [  r  q  p  oZ  

އެބަހީ ޣާޝިޔަތުސޫރަތް   4Z  5  6  7   ] އެބަހީ އަޢުލާސޫރަތް އަދި ދެވަނަރަކުޢަތުގައި 
ގެ ކިބައިން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެއީ އެކަން . ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

. ރިވާވެގެންވެއެވެ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިންهللا ފަހެ މާތް. ސާބިތުވާތީއެވެ
ހުކުރުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ޖުމްޢަތުސޫރަތް އަދި . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ކިޔަވައި ވިދާޅުވަނިކޮށް އަހުރެން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ދެވަނަރަކުޢަތުގައި މުނާފިޤޫންސޫރަތް 
. ބުނު ބަޝީރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ރުއްސުންލެއްވި ނުޢުމާނުهللا އަދި މާތް )1(."އަޑުއެހީމެވެ

ޢީދުނަމާދުގައާއި ހުކުރުނަމާދުގައި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
  )2(."އަޢުލާސޫރަތާއި ޣާޝިޔަތުސޫރަތް ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ

                                                             
 . رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه )1(

  .إالّ البخاريرواه اجلماعة  )2(
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    !  "  #  $    %] ދެންފަހެ ޖުމްޢަތުސޫރަތުގެ ފަހުބައި އެބަހީ 
&Z   ީއިން ފެށިގެން ސޫރަތުގެ ނިޔަލަށް އަދި މުނާފިޤޫންސޫރަތުގެ ފަހުބައި އެބަހ [  m

  r        q   p  o  nZ   ްرسول اهللا صلّى اهللا އިން ފެށިގެން ސޫރަތުގެ ނިޔަލަށް ކިޔަވައިގެނ
ސުންނަތަށް ! އަދިކިއެއްތަ. ގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރި ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެعليه وسلّم 

  .މަލުކުރިކަމަށްވާނީ ދެސޫރަތް ފުރިހަމައަށް ކިޔަވައިގެންނެވެޢަ
ހުކުރުނަމާދުގެ ފަހުރަކުޢަތަށް ނުވަތަ ފަހުރަކުޢަތުން ބަޔަކަށް ލައްވައިލިމީހާ 

ފަހެ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ހުކުރުނަމާދުގެ ފަހުރަކުޢަތް  .ކަންތައްކުރަންޖެހޭގޮތް
އަދި އޭނާގެ މައްޗަށްވަނީ އިމާމުމީހާ ސަލާމްދިނުމުން . ލިބިއްޖެއެވެލިބިއްޖެމީހާއަށް ހުކުރުނަމާދު 

ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. ތެދުވެ ފާއިތުވީ ރަކުޢަތްކުރުމެވެ
. ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

" نىمرا أُخهإِلَي فضلْيا وكَهرأَد فَقَد ةعمالْج نةً مكْعر كرހުކުރުނަމާދުން : "މާނައީ )1("أَد
ފަހެ އޭނާއަށް ހުކުރުނަމާދު ލިބިއްޖެކަން . ލިބިއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ) ފަހުރަކުޢަތް(އެއްރަކުޢަތް 

." އޭނާ އިތުރުކުރާހުށިކަމެވެ) ތުވީ ރަކުޢަތްފާއި(އަދި އެރަކުޢަތަށް އެހެން ރަކުޢަތެއް . ކަށަވަރެވެ
ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި . ދެންފަހެ ރަކުޢަތަކަށްވުރެ މަދުން ލިބިއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ

هللا މާތް. ދެން އޭނާ ކުރަންޖެހޭނީ މެންދުރުނަމާދެވެ. އޭނާއަށް ހުކުރުނަމާދު ފާއިތުވެއްޖެއެވެ
) ފަހުރަކުޢަތް(ހުކުރުނަމާދުން އެއްރަކުޢަތް . "ދު ވިދާޅުވިއެވެބުނު މަސްޢޫهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

އަދި ދެރަކުޢަތް ފާއިތުވެއްޖެމީހާ ހަތަރުރަކުޢަތް . ލިބިއްޖެމީހާއަށް ހުކުރުނަމާދު ލިބިއްޖެއެވެ
  )2(."ކުރާހުށިކަމެވެ) މެންދުރުނަމާދު(

ގެ ފަހުން ފަހެ ހުކުރުނަމާދު .ހުކުރުނަމާދުގެ ކުރިންނާއި ފަހުން ސުންނަތްކުރުން
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ހަތަރުރަކުޢަތް ނުވަތަ ދެރަކުޢަތްކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
: މާނައީ )3("أَربعا د الْجمعة فَلْيصلِّيا بعمن كَانَ منكُم مصلّ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 

ނަތްކުރަން ބޭނުންވާމީހާ ފަހެ އޭނާ ހަތަރުރަކުޢަތް ންޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ހުކުރުގެ ފަހުން ސުތި"
. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް." ކުރާހުށިކަމެވެ

                                                             
  .وصححه األلباينوابن ماجه والدارقطين  رواه النسائي )1(

 .يف متام املنة وصححه األلباينرواه الطّرباين  )2(

 .رواه مسلم وأبو داود والترمذي )3(
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ހުކުރުނަމާދަށްފަހު އެކަލޭގެފާނުގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅު
   )1(."ކޮޓަރިކޮޅުގައި ދެރަކުޢަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ

        شيخ اإلسالم ابن تيمية . ފަހެ މިދެޙަދީޘްފުޅު ޢިލްމުވެރިން ޖަމާކުރައްވާފައިވެއެވެ
ދަށްފަހު މިސްކިތުގައި ސުންނަތްކުރާނަމަ ހަތަރުރަކުޢަތް ހުކުރުނަމާ. "ވިދާޅުވިއެވެ  - رمحه اهللا -

   )2(."އަދި ގޭގައި ކުރާނަމަ ދެރަކުޢަތްކުރާށެވެ. ކުރާށެވެ
شيخ اإلسالم ابن . ދެންފަހެ ހުކުރުނަމާދުގެ ކުރިން ސުންނަތްކުރުމާމެދު ދަންނައެވެ

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު . ންނައެވެދަرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ވިދާޅުވިއެވެ  - رمحه اهللا - تيمية
އަދި . ހުކުރުނަމާދު ބަންގިއަށްފަހު ހުކުރުނަމާދުގެ ކުރިން ސުންނަތެއް ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ
ފަހެ . އެއްވެސް ބޭކަލަކު އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެކަން ރިވާކުރައްވާފައެއް ނުމެވޭމެއެވެ

އަދި . ހު މެނުވީ ބިލާލުގެފާނު ބަންގިނުދެއްވައެވެއެކަލޭގެފާނު މިންބަރުމަތީ އިށީނދެވަޑައިގަތުމަށްފަ
. ދެން ބިލާލުގެފާނު ޤަމަތްދެއްވައެވެ. ބިލާލުގެފާނު ބަންގިދެއްވުމުން އެކަލޭގެފާނު ދެޚުޠުބާދެއްވައެވެ

ފަހެ ބަންގިއަށްފަހު ސުންނަތެއް . ދެން އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނާގެން ހުކުރުނަމާދުކުރައްވައެވެ
ޚުދު އެކަލޭގެފާނުގެ އަމިއްލަ ނަފްސުފުޅަށްވެސް އަދި އެއްވެސް  ކުރާނެ ފުރުޞަތެއް

އަދި އެކަލޭގެފާނު ޚުޠުބާދެއްވަން . އަޞްޙާބުބޭކަލަކަށްވެސް އެކަލޭގެފާނު ނުދެއްވައެވެ
ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ކޮޓަރިކޮޅުގައިވެސް ސުންނަތެއްކުރެއްވިކަން އެއްވެސް ބޭކަލަކު 

އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އެއްވެސް ބަސްފުޅަކުން ހުކުރުނަމާދުގެ ކުރިން . ރިވާކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ
. ސުންނަތްކުރާނެ ވަގުތެއް އަދި ސުންނަތްކުރާނެ މިންވަރެއް ބަޔާންކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުވަނީ ވަގުތާއި މިންވަރު ކަނޑައެޅުއްވުމަކާ ނުލައި ހުކުރުދުވަހު ! އަދިކިއެއްތަ
އެއީ އެކަލޭގެފާނު . ށް އަންނަމީހާއަށް ސުންނަތްކުރުމަށް ތަރުޙީބުދެއްވާފައެވެހުކުރަ

ހިނގާފައި ހުކުރުނަމާދަށް ކުރިން  ސަވާރީއަކަށް ސަވާރުނުވެ. "ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ
ކަލުންގެ އަދި އަޞްޙާބުބޭ....." އައިސް އޭނާއަށް މިންވަރުކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ސުންނަތްކޮށްފިމީހާ

އެބޭކަލުން ހުކުރުދުވަހު މިސްކިތަށް ވަޑައިގަންނަވާ . ކިބައިންވެސް ސާބިތުވެގެންވަނީ މިގޮތަށެވެ
ހިނދު ވެދެވަޑައިގެންނެވީއްސުރެ އެބޭކަލުންނަށް ފަސޭހަވެވަޑައިގަތް މިންވަރަކަށް 

އް ބޭކަލުން އަދި ބައެ. ފަހެ ބައެއް ބޭކަލުން ދިހަރަކުޢަތްކުރައްވަތެވެ. ސުންނަތްކުރައްވަތެވެ
އަދި ބައެއް ބޭކަލުން . އަދި ބައެއް ބޭކަލުން އަށްރަކުޢަތްކުރައްވަތެވެ. ބާރަރަކުޢަތްކުރައްވަތެވެ

                                                             
 . رواه اجلماعة )1(

 .ابن قاسم: مجع.املستدرك على فتاوى ابن تيمية )2(
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އެހެންކަމުން ހުކުރުނަމާދުގެ ކުރިން ސުންނަތެއް ކުރުމަށް . އެއަށްވުރެ މަދުންވެސް ކުރައްވަތެވެ
ދަދެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަމަށް ވަޤުތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަމަށާއި ސުންނަތްކުރުމަށް ވަކިޢަ

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެފަދަކަމެއް ސާބިތުވާނީ . ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ
އަދި އެކަމާބެހޭގޮތުން . ގެ ބަސްފުޅަކުން ނުވަތަ ޢަމަލުފުޅަކުންނެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
ފާނުގެ ބަސްފުޅަކުންވެސް އަދި ޢަމަލުފުޅަކުންވެސް ސާބިތުވެގެން އެއްވެސް އެއްޗެއް އެކަލޭގެ

   )1(."ނުވެއެވެ
  
  

  ހުކުރުދުވަހާއި ޢީދުދުވަހާ އެއްދުވަހެއްގައި ޖަމާވުން
  

ފަހެ ހުކުރުދުވަހާ ޢީދުދުވަސް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢީދުނަމާދުކުރިމީހުންގެ ކިބައިން 
ސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު އަރުޤަމުގެ ކިބައިން ރުއްهللا މާތް. ހުކުރުނަމާދުގެ ވާޖިބުކަން ކެނޑޭނެއެވެ

) ހުކުރުދުވަހެއްގައި(رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ފަހެ . ދެން ހުކުރުނަމާދު މާފުކުރެއްވިއެވެ. ޢީދުނަމާދު ކުރެއްވިއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް )2(."ހަކު ހުކުރުނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެހުކުރުނަމާދުކުރަން އެދޭމީ"
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

من الْجمعة وإِنا  فَمن شاَء أَجزأَه ،يومكُم هذَا عيدان يقَد اجتمع ف" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 
ّمجونَمފަހެ ހުކުރުކުރަން . ހަމަކަށަވަރުން މިއަދު ދެޢީދު ޖަމާވެއްޖެއެވެ: "މާނައީ )3("ع

އެކަމަކު . އޭނާއަށް ފުދިގެންވެއެވެ) އޭނާ ޢީދުނަމާދުކުރުން(ބޭނުންނުވާމީހާ އޭނާހުކުރުނުކުރިޔަސް 
  ."އަހުރެމެން ހުކުރުކުރާނަމުއެވެ
. ހުންނަ ވެރިޔާއަށް ހުކުރުނަމާދު ޤާއިމުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެފަހެ ރަށުގައި 

އަދި ޢީދުނަމާދު ނުކުރާމީހުން . އެއީ ހުކުރަށް ޙާޟިރުވަން އެދޭމީހަކު ޙާޟިރުވުމަށްޓަކައެވެ
." އަހުރެމެން ހުކުރުކުރާނަމުއެވެ"رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެއީ . ހުކުރުކުރުމަށްޓަކައެވެ

ފަހެ އިމާމު އަޙުމަދުގެ އަރިހުގައި ޢީދުނަމާދަށް . އިން ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވާތީއެވެމިފަދަ

                                                             
  .ابن تيميةجمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم  )1(

 .صحيح بشواهده األلباينوابن ماجه وقال  والنسائي أمحد وأبو داود رواه )2(

   .وصححه األلباينرواه أبو داود  )3(
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އެކަމަކު . ޙާޟިރުވުމުގެ ސަބަބުން ހުކުރުނަމާދުނުކުރާ މީހުންނަށް މެންދުރުނަމާދު ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
ވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް އަދިރާޖިޙު. ބަޔާންވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުތައް ދަލީލުކުރަނީ ވާޖިބުވެގެންނުވާކަމަށެވެ

. ބުނު ޒުބައިރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަހެ މާތް. މިއެވެ
ހެއްގައި މިއީ އެއްދުވަ. "ފިޠުރުޢީދުދުވަހެއް ހުކުރުދުވަހަކާ ދިމާވުމުން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި . ދެރަކުޢަތްކުރެއްވިއެވެ) ޢީދުނަމާދުގެ(ފަހެ ހެނދުނު އެކަލޭގެފާނު . ޖަމާވި ދެޢީދެވެ
   )1(."ޢަޞުރުނަމާދުކޮށްފުމަށް ދާންދެން އެކަލޭގެފާނު އިތުރުނަމާދެއް ނުކުރައްވައެވެ

  
  

  ޢީދުނަމާދު
  

ފަހެ ޢީދުނަމާދު ޝަރުޢުކުރެއްވުނީ . އެބަހީ އަޟުޙާޢީދުނަމާދާއި ފިޠުރުޢީދުނަމާދެވެ
رسول . ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ނަމާދެކެވެއަދި އެނަމާދަކީ . ހިޖުރައިން ފުރަތަމަ އަހަރުގައެވެ

ފަހެ އެނަމާދަށް . އެނަމާދެއް ކުރެއްވުންމަތީ ދެމިހުންނެވި ނަމާދެކެވެاهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
  .އެޙުކުމްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރަމެވެ. ޙުކުމްތަކެއްވެއެވެ

هللا މާތް .ހެދުންލުން ޢީދުނަމާދަށް ފެންވެރުމާއި، ހުވަނދުލުމާއި، އަތުގައިވާ އެންމެރީތި
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

އަދި  )2(."ޢީދުދުވަހު ރަތްކުލައިގެ ރިދާއެއެް ތުރުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم "
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޙަސަނުގެފާނުގެ ކިބަهللا މާތް
ދެޢީދުގައި އަހުރެމެންނަށް ލިބުނު އެންމެރީތި ހެދުމެއްލުމަށާއި،  އަހުރެމެންނަށް ލިބުނު އެންމެމޮޅު "

رسول اهللا صلّى ނދެއްލުމަށާއި، އަދި އަހުރެމެންނަށް ލިބުނު އެންމެއަގުބޮޑު އަޟުޙިޔާ ކަތިލުމަށް ހުވަ
. ވިދާޅުވިއެވެ  -  رمحه اهللا - عالّمة ابن القيمއަދި  )3(."އަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެلّم اهللا عليه وس

ދެޢީދުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުގައިވާ އެންމެރީތި ހެދުންކޮޅު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم "
ރިދާކޮޅެއް އަދި ޢީދުނަމާދަށާއި ހުކުރުނަމާދަށް އެކަލޭގެފާނު . ތުރުކުރައްވައެވެ

  ."ޚާއްޞަކުރައްވާފައިވެއެވެ

                                                             
  .وصححه األلباينرواه أبو داود  )1(

 .يف السلسلة الصحيحة وصححه األلباينرواه الطّرباين يف األوسط  )2(

 .ضعفه األزدي ووثّقه ابن حبان، رواه احلاكم وفيه إسحاق بن بزرج )3(



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

283 
 

ފިޠުރުޢީދުދުވަހު ޢީދުނަމާދަށް  .ފިޠުރުޢީދުދުވަހު ޢީދުނަމާދަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން ކެއުން
އަދި . ނިކުތުމުގެ ކުރިން އޮނަހިރި ޢަދަދުން ކަދުރުކޮޅެއް ކައިލުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

ޔާއެއްވާނަމަ އެއިން ކެއުމަށްޓަކައި ކެއުން ލަސްކުރުން އަޟުޙާޢީދުދުވަހު ޢީދުނަމާދުގެ ފަހަށް އަޟުޙި
. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
އްވުމަށް ދާންދެން ކަދުރުކޮޅެއް ފަރީއްކުޅުرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި އޮނަހިރިކޮށް އެކަލޭގެފާނު . ނިކުމެ ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ) ޢީދުނަމާދަށް(ހު ފިޠުރުޢީދުދުވަ
ރުއްސުންލެއްވި ބުރައިދާގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )1(."ކަދުރުކޮޅު ފަރީއްކުޅުއްވައެވެ

ފިޠުރުޢީދުދުވަހު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
އަދި އަޟުޙާޢީދުދުވަހު . ނިކުމެ ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ) ޢީދުނަމާދަށް(އްވުމަށް ދާންދެން އްކުޅުފަރީ
ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ . އެނބުރި ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން ފަރީއްނުކުޅުއްވައެވެ) ޢީދުނަމާދުން(

   )2(."އަޟުޙިޔާއިން ފަރީއްކުޅުއްވައެވެ
މާދު ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މައިދާނަށް އެބަހީ ޢީދުނަ .މުޞައްލާއަށް ނިކުތުން

މުޅިންވެސް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެންމެފަހަރަކު މެނުވީ . ނިކުތުމެވެ
ފަހެ ވާރޭވެހުނު ދުވަހެއްގައި އެކަލޭގެފާނު ޢީދުނަމާދު . ފައިވަނީ މުޞައްލާގައެވެޢީދުނަމާދުކުރައްވާ

. ންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުهللا މާތް. މިސްކިތުގައި ކުރެއްވިއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه އެހެންކަމުން . ޢީދުދުވަހެއްގައި ވާރޭވެހިއްޖެއެވެ. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. ފަހެ މިއީ ޟަޢީފު ޙަދީޘެކެވެ )3(."އެބޭކަލުންނާގެން މިސްކިތުގައި ޢީދުނަމާދުކުރެއްވިއެވެ وسلّم
  .ވެސް ގިނަޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށެވެއެހެންނަމަ

ފަހެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން  .އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން މުޞައްލާއަށް ނިކުތުން
އަދި ޙައިޟުވެރި އަންހެނުންވެސް . ޢީދުދުވަހު މުޞައްލާއަށް ނިކުތުމަކީ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ޢަޠިއްޔާގެ ކިބައިން هللا މާތް. ޝާމިލުވެގެންވެއެވެމިނިކުތުމުގައި 
ދެޢީދުގައި ބިކުރުވެރި އަންހެންކުދިންނާއި ޙައިޟުވެރި . "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

އެއީ ހެޔޮކަންތައްތަކާއި . އަންހެނުން މުޞައްލާއަށް ނެރުމަށް އަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރެވުނެވެ
އަދި ޙައިޟުވެރި އަންހެނުން . ލިމުންގެ ދުޢާގައި އެކަނބަލުން ޝާމިލުވުމަށްޓަކައެވެމުސް

އެބަހީ ޚުޠުބާ . (ޢީދުނަމާދުކުރާ ތަނުން ދުރުވެ ނަމާދުން އެއްކިބާވެ ތިބުމަށްވެސް އަމުރުކުރެވުނެވެ
                                                             

 .والبخاري رواه أمحد )1(

  .وصححه األلباينرواه أمحد والترمذي وابن ماجه  )2(

  .األلباينرواه أبو داود وابن ماجه واحلاكم وضعفه  )3(
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ންވަނީ ހަމައެކަނި އެކަނބަލުންނަށް މަނާވެގެ. އަޑުއެހުމާއި ދުޢާގައި އެކަނބަލުން ޝާމިލުވާށެވެ
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް )1(.)"ނަމާދުކުރުމެވެ
އާ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم) އަހުރެން ކުޑައިރު. "(އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

ހެ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވާ ފަ. އެކުގައި ފިޠުރުޢީދުނަމާދަށް ނުވަތަ އަޟުޙާޢީދުނަމާދަށް ނިކުތީމެވެ
ދެން އެކަލޭގެފާނު . ދެން އަންހެންބޭކަނބަލުން ނިކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ. ޚުޠުބާދެއްވައިފިއެވެ

   )2(."ފިއެވެޤާތްކުރެއްވުމަށް އަމުރުކުރައްވައިއެކަނބަލުންނަށް ނަސޭހަތްދެއްވާ ޞަދަ
ފަހެ ޖުމްހޫރު  .ކުރުންޢީދުނަމާދަށްދާ މަގާއި ނަމާދުން އެނބުރިއަންނަ މަގު ތަފާތު

ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ޢީދުނަމާދަށްދާ މަގުނޫން އެހެންމަގަކުން އެނބުރިއައުން 
. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
. މަގު ތަފާތުކުރައްވައެވެ عليه وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا ޢީދުދުވަހެއްނަމަ . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި  )3(.)"އެބަހީ ޢީދުނަމާދަށް ވަޑައިގަންނަވާ މަގުނޫން އެހެންމަގަކުން އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވައެވެ(
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
ޢީދުނަމާދަށް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ނިކުމެވަޑައިގެންނެވި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم"

  )4(."މަގުނޫން އެހެން މަގަކުން އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވައެވެ
އެބަހީ އިރު . ޢީދުނަމާދުގެ ވަގުތަކީ ޟުޙާނަމާދުގެ ވަގުތެވެ .ޢީދުނަމާދުގެ ވަގުތު

ބުނު ބިސްރުގެ هللا އްވި ޢަބްދުރުއްސުންލެهللا ފަހެ މާތް. ބޮންތިއެއްގެ މިންވަރަށް އަރާ ވަގުތެވެ
ފަހެ . މެވަޑައިގަތެވެސްތަކުންނާއެކު ޢީދުނަމާދަށް ނިކުއެކަލޭގެފާނު މީ. "ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

رسول اهللا . އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. އިމާމުމީހާ ލަސްވުމުން އެކަލޭގެފާނު އެކަމަށް އިންކާރުކުރެއްވިއެވެ
އަދި އެއީ . ގުތު އަހުރެމެން ތިބެނީ ނަމާދުން އަވަދިވެގެންނެވެގެ ޒަމާނުގައި މިވަ صلّى اهللا عليه وسلّم
   )5(."ޟުޙާނަމާދު ވަގުތެވެ

އަޟުޙާޢީދުނަމާދު އިސްކޮށްލުން . "ވިދާޅުވިއެވެ  - رمحه اهللا - އިމާމު އިބުނު ޤުދާމާ 
އަދި . އެއީ އަޟުޙިޔާކަތިލުމަށް އޮންނަވަގުތު ތަނަވަސްކުރުމަށެވެ. މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

އެއީ ފިޠުރުޒަކާތް ނެރުމަށް . ފިޠުރުޢީދުނަމާދު ލަސްކޮށްލުންވެސް މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

                                                             
  . رواه البخاري ومسلم )1(

 .رواه البخاري )2(

  . رواه البخاري )3(

 .رواه أمحد ومسلم والترمذي )4(

 . رواه أبو داود وابن ماجه واحلاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهيب )5(
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އަދި މިކަމާމެދު އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކު ޚިލާފުވެވަޑައިގެންފައިވާ . އޮންނަވަގުތު ތަނަވަސްކުރުމަށެވެ
  )1(."ކަމަށް އަހުރެންނަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ
. ވިދާޅުވިއެވެ - رمحه اهللا - عالّمة ابن القيم .އި ޤަމަތްދިނުމާމެދުޢީދުނަމާދަށް ބަންގިގޮވުމާ

މުޞައްލާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ބަންގިއަކާއި ޤަމަތަކާ ނުލައި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم"
ވެސް އަދި ސުންނަތްވެގެންވާ ގޮތަކީ. އޭ ވިދާޅުވުމެއްނެތި ނަމާދު ފައްޓަވައެވެ الصالَةُ  جاَمعةއަދި 

هللا އެދެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް )2(."އެއިން އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރުމެވެ
. އެދެބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللاބުނު ޢައްބާހާއި ޖާބިރު ބުނު ޢަބްދު

   )3(."މުގައި ނުވެއެވެފިޠުރުޢީދުނަމާދަކަށްވެސް އަދި އަޟުޙާޢީދުނަމާދަކަށްވެސް ބަންގިދެވޭ ކަ"
. ފަހެ ޢީދުނަމާދުގައިވަނީ ދެރަކުޢަތެވެ .ޢީދުނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތުގައި ތަކުބީރުކިޔުން

ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ހަށަންބަންތަކުބީރަށްފަހު ހަތްތަކުބީރުކިޔުމާއި ދެވަނަރަކުޢަތުގައި ތެދުވަމުން 
هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. ންވެއެވެކިޔާ ތަކުބީރާނުލައި ފަސްތަކުބީރުކިޔުން މުސްތަޙައްބުވެގެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ما والْقراَءةُ بعده ،اآلخرة ياُألولَى وخمس ف يرِ سبع فالْفطْ يالتكْبِري ف" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث 
އަދި . ފިޠުރުޢީދުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައިވަނީ ހަތްތަކުބީރުކިޔުމެވެ: "މާނައީ )4("كلْتيهِما

އަދި ކިޔަވަންފަށާނީ ދެރަކުޢަތުގައިވެސް ތަކުބީރުތަކަށް . ދެވަނަރަކުޢަތުގައިވަނީ ފަސްތަކުބީރުކިޔުމެވެ
އެކަމަނާ . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުهللا އަދި މާތް." ފަހުގައެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه ނަމާދާއި އަޟުޙާޢީދުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ޢީދުފިޠުރު. "ވިދާޅުވިއެވެ

  )5(."އަދި ދެވަނަރަކުޢަތުގައި ފަސްތަކުބީރު ވިދާޅުވެއެވެ. ހަތްތަކުބީރު ވިދާޅުވެއެވެوسلّم 
رسول اهللا صلّى اهللا عليه އެކަން . އުފުލުން ދަންނައެވެދެން ކޮންމެތަކުބީރަކަށް ދެއަތް

އެކަމަކު ޢުމަރުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން . ގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެންނުވެއެވެ وسلّم
ދެން . ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން އެދެބޭކަލުން އެކަންކުރެއްވި ކަމަށް ސާބިތުވެގެންވެއެވެهللا ޢަބްދު

ގެ ކިބައިން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އި އެއްޗެއްކިޔުން ދަންނައެވެދެތަކުބީރުގެ ދެމެދުގަ
هللا އެކަމަކު މާތް. އެތާނގައި ކިޔުމަށް ޚާއްޞަޒިކުރެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

                                                             
 .بن قدامةالاملغين  )1(

  . البن القيم" زاد املعاد يف هدي خري العباد" )2(

 . رواه البخاري ومسلم )3(

  .األلباينرواه أبو داود وحسنه  )4(

  .وصححه األلباينرواه أبو داود  )5(
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އަށް ޙަމްދުކުރައްވާ، هللاބުނު މަސްޢޫދު ދެތަކުބީރުގެ ދެމެދުގައި هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު
ވާތް ކިއުއްވާ ގެ މައްޗަށް ޞަލަ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمނާވިދާޅުވެ އަދި އެކަލާނގެއަށް ސަ
ފަހެ . ރާނީއާއި އިމާމު ބައިހަޤީ ޞައްޙަ ސަނަދަކުން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެކަމަށް އިމާމު ޠަބަ

 އިމާމު. އަދި ނުކިއުނަސް ނަމާދެއް ބާޠިލެއްނުވާނެއެވެ. މިތަކުބީރުތައް ކިއުމަކީ ސުންނަތެކެވެ
ހަނދާންނެތިގެން ތަކުބީރުތައް ނުކިއުނުނަމަ ކުށުސަޖިދަކުރާކަށް . ޝައުކާނީ ވިދާޅުވިއެވެ

  . ނުޖެހޭނެއެވެ
ޢީދުނަމާދުގެ ކުރިންވެސް އަދި  .ޢީދުނަމާދުގެ ކުރިންނާއި ފަހުން ސުންނަތްކުރުމާމެދު

هللا މާތް. ން ނުވެއެވެސުންނަތެއް ކުރެއްވިކަން ސާބިތުވެގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހުންވެސް 
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

ދެން . ނިކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم) ޢީދުނަމާދަށް(ޢީދުދުވަހު "
އަތުގެ ކުރިންވެސް އަދި ފަހުންވެސް އަދި އެދެރަކު. ފިއެވެދެރަކުޢަތްކުރައްވައި) ޢީދުނަމާދުގެ(

   )1(."އެކަލޭގެފާނު އެއްވެސް ސުންނަތެއްނުކުރައްވައެވެ
ފިރިހެނުންނާއި،  .ޢީދުނަމާދު އެބައެއްގެ ކިބައިން ޞައްޙަވެގެންވާމީހުން

އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ދަތުރުވެރިންނާއި، ރަށުގައި ޤާއިމުވެ ތިބޭމީހުންންގެ ކިބައިން 
އެއީ އެނަމާދު މުޞައްލާގައި ކުރިކަމުގައިވިޔަސް މިސްކިތުގައި . ދު ޞައްޙަވެގެންވެއެވެޢީދުނަމާ

ކުރިކަމުގައިވިޔަސް ގޭގައި ކުރިކަމުގައިވިޔަސް ޖަމާޢަތުގައި ކުރިކަމުގައިވިޔަސް އެކަހެރިކޮށް 
މު ބުޚާރީ އިމާ. ފަހެ ޢީދުނަމާދު ފާއިތުވެއްޖެމީހާ ދެރަކުޢަތްކުރާށެވެ. ކުރިކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ

އަދި އަންހެނުންނަށް ." ޢީދުނަމާދު ފާއިތުވެއްޖެމީހާ ދެރަކުޢަތް ކުރާށެވެ. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
  . ޢީދުނަމާދަށް ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުނުވެވިއްޖެނަމަ ގޭގައި ޢީދުނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

އަދި ޚުޠުބާ . ކެވެޢީދުނަމާދަށްފަހުގައި ޚުޠުބާދިނުމަކީ ސުންނަތެ .ޢީދުނަމާދުގެ ޚުޠުބާ
. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. އަޑުއެހުމަކީވެސް ސުންނަތެކެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފިޠުރުޢީދުދުވަހުގައާއި އަޟުޙާޢީދުދުވަހުގައި . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު އެންމެފުރަތަމަ ފައްޓަވަނީ ނަމާދުންނެވެ އަދި. ނިކުމެވަޑައިގަންނަވައެވެ މުޞައްލާއަށް

އަދި މީސްތަކުން . ދެން މީސްތަކުންނާ ދިމާއަށް އެނބުރިލައްވާ ތެދުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ
ފަހެ އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނަށް ނަސޭހަތްދެއްވާ . ސަފުތަކުގައި އިށީނދެތިބެއެވެ

އަދި ހަނގުރާމައަކަށް ލަޝްކަރެއް . އެވެވަޞިއްޔަތްކުރައްވާ އަމުރުކުރައްވާ ހައްދަވަ

                                                             
 . عةرواه اجلما )1(
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ތައްޔާރުކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާނަމަ ނުވަތަ ކަމަކަށް އަމުރުކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާނަމަ 
هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް )1(."އެކަންތައްތައްވެސް ކުރައްވައެވެ) ޚުޠުބާގެ ތެރޭގައި(

رسول اهللا صلّى اهللا އަހުރެން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެންވެއެވެބުނު ސާއިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެ
ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެވަޑައިގެންނެވި . އާ އެކު ޢީދުނަމާދަށް ޙާޟިރުވީމެވެعليه وسلّم 
 ފަހެ ޚުޠުބާ އަޑުއަހަން. ތިމަންކަލޭގެފާނު ޚުޠުބާދެއްވާނަމެވެ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ހިނދު 

  )2(."އަދި ދާން އެދޭމީހަކު ދާހުށިކަމެވެ. އެދޭމީހަކު އިށީނދެއިންނަހުށިކަމެވެ
ފަހެ ޢީދުނަމާދުގައި ދެޚުޠުބާކިޔުމާއި އަދި ދެޚުޠުބާގެ ދެމެދުގައި އިށީނުމާބެހޭގޮތުން 

ޢީދުނަމާދުގައި . އިމާމު ނަވަވީ ވިދާޅުވިއެވެ. ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ހުރިހާ ރިވާޔަތެއް ޟަޢީފެވެ
  . ދެޚުޠުބާކިޔުން ސާބިތުވެގެންނުވެއެވެ

ހުކުރުޚުޠުބާފަދައިން ޢީދުނަމާދުގެ ޚުޠުބާވެސް ޙަމްދުތަޢުރީފުން ފެށުން 
ގެ އަރިހުން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަދި އެނޫންގޮތަކަށް . މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
ހުރިހާ ޚުޠުބާއެއް  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمرسول . "ވިދާޅުވިއެވެ عالّمة ابن القيم. ސާބިތުވެގެންނުވެއެވެ
އަދި ޢީދުނަމާދުގެ ޚުޠުބާ ތަކުބީރުން ފެއްޓެވިކަން . އަށް ޙަމްދުކުރުމުންނެވެهللاފައްޓަވާފައިވަނީ 

   )3(."އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެންނުވެއެވެ

#    !"] ފަހެ ޢީދުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި  .ޢީދުނަމާދުގައި ކިޔެވުން
  $Z    ިއެބަހީ ޤާފުސޫރަތް އަދި ދެވަނަރަކުޢަތުގައ [  �  ~  }  |Z  ީއެބަހ 

 r  q  p  oZ  ] އަދި ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި . ޤަމަރުސޫރަތް ކިޔެވުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
އެބަހީ ޣާޝިޔަތުސޫރަތް   4Z  5  6  7   ] އެބަހީ އަޢުލާސޫރަތް އަދި ދެވަނަރަކުޢަތުގައި 

ރުއްސުންލެއްވި هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު މާތްهللا މާތް. ސް ސާބިތުވެގެންވެއެވެކިޔެވުންވެ
رسول اهللا صلّى ފިޠުރުޢީދުނަމާދާއި އަޟުޙާޢީދުނަމާދުގައި . އަބޫވާޤިދު އައްލައިޘީއާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

އެދެނަމާދުގައި . "ވެކިޔަވައި ވިދާޅުވަނީ ކޮންސޫރަތެއްހެއްޔެވެ؟ އަބޫވާޤިދު ވިދާޅުވިއެ اهللا عليه وسلّم

|  {  ~  ] އެބަހީ ޤާފުސޫރަތާއި    Z!"  #  $  ] އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަނީ 

                                                             
 . رواه البخاري ومسلم )1(

  .وصححه األلباينرواه أبو داود والنسائي وابن ماجه  )2(

 . البن القيم" زاد املعاد يف هدي خري العباد" )3(
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�Z  ީރުއްސުންލެއްވި ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރުގެ هللا އަދި މާތް )1(."ޤަމަރުސޫރަތެވެ އެބަހ
 مرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّ. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

4  5  ] އެބަހީ އަޢުލާސޫރަތާއި   r  q  p  oZ  ] ޢީދުނަމާދުގައާއި ހުކުރުނަމާދުގައި 

   7  6Z ެ2(."އެބަހީ ޣާޝިޔަތުސޫރަތް ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވ(    
. އަބޫ ޢުމައިރު ބުނު އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ. ޢީދުނަމާދު ޤަޟާކުރުން

ފުށުގެ ބޮޑުބޭބެއިން އަހުރެންނަށް އަންޞާރިއްޔަބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އަހުރެންގެ ބަފައި
އެހެންވެ އަނެއްދުވަހު . ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު އަހުރެމެންނަކަށް ނުފެނުނެވެ. "ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ

އަދި އޭގެ . ދެންފަހެ އެދުވަހުގެ ހަވީރު ގާފިލާއެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. އަހުރެމެން ތިބީ ރޯދައަށެވެ
ގެ އަރިހުގައި އެބައިމީހުން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމަށް ކުރީދުވަހު އެބައިމީހުން ހަނދު ދުށްކަ

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނަށް ރޯދަވީއްލުމަށާއި އަނެއްދުވަހު ޢީދުނަމާދަށް . ހެކިދީފިއެވެ
  )3(."ނިކުތުމަށް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ

މާދުގެ ޖަމާޢަތް ފަހެ މިޙަދީޘްފުޅުން ދަލީލުކުރާގޮތުގައި ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން ޢީދުނަ
  .ފާއިތުވެއްޖެނަމަ އަނެއްދުވަހު ޢީދުނަމާދުކުރުން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

ފަހެ ޢީދުދުވަހު ހުއްދަވެގެންވާ ކުޅިވަރުތައް  .ޢީދުދުވަހު ކެއިންބުއިމާއި އުފާފާޅުކުރުން
ފިލުވުން ކުޅުމާއި، ތާރަޖަހައިގެން މަދަޙަކިޔުމާއި، ހުއްދަވެގެންވާ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުން މުނިފޫހި

رسول اهللا صلّى اهللا عليه . ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެهللا މާތް. ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
. މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު މަދީނާގެ އަހުލުވެރިން ކުޅިވަރުކުޅެ ދެދުވަހެއް ފާހަގަކުރެތެވެ وسلّم

هللا ބަދަލުގައި މާހެޔޮ ދެދުވަސް މާތް އެދެދުވަހުގެ. "ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
هللا އަދި މާތް )4(."އެއީ ފިޠުރުޢީދުދުވަހާއި އަޟުޙާޢީދުދުވަހެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވައިފިއެވެ

ޢީދުދުވަހު . "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ދެން . ގެ އަރިހުގައި ކުޅިވަރުކުޅެ އުޅުނެވެ ى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّޙަބުޝްކަރައިގެ މީހުން 

ތިމަންކަމަނާ އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮނޑުފުޅުމަތިން އެތަން ބައްލަވަން ފެށުމުން އެކަލޭގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ 
ދެން ތިމަންކަމަނާ އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮނޑުފުޅުމަތިން އެބައިމީހުންނަށް . ކޮނޑުފުޅު ތިރިކޮށްލެއްވިއެވެ

                                                             
 .رواه مسلم وأبو داود )1(

  .رواه اجلماعة إالّ البخاري )2(

  .وصححه األلباينوابن ماجه  رواه أمحد وأبو داود والنسائي )3(

   .وصححه األلباينالنسائي وابن حباّن  رواه )4(
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 )1(."ދެން ތިމަންކަމަނާ ފޫހިވުމުން އެނބުރި ކޮޓަރިކޮޅަށް ވަޑައިގެންފީމެވެ. ބައްލަވަން ހުންނެވީމެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه ޢީދުދުވަހު . ވިދާޅުވިއެވެ. އަދިވެސް އެކަމަނާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ނާގެ އަރިހުގައި އޭރު ތިމަންކަމަ. ތިމަންކަމަނާގެ އަރިހަށް ވެދެވަޑައިގަތެވެ وسلّم
ދެން . ހަނދާންކޮށްދޭ ލަވައަކުން ލަވަކިޔަން ތިއްބެވެ )2(ކުޑަދެއަންހެންކުދިން ބުޢާޘްގެ ދުވަސް
. ފުޅު އަނބުރައިލެއްވިއެވެއަދި މޫނު. ށޯވެވަޑައިގެންފިއެވެތަންމަތިކޮޅުގައި އެކަލޭގެފާނު އޮ

ފާނު އަހުރެންނަށް ހަރުކަށިކަމާއެކު އެކަން ފަހެ އެކަލޭގެ. އިރުކޮޅަކުން އަބޫބަކުރު ވެދެވަޑައިގެންފިއެވެ
ގެ އަރިހުގައި ޝައިޠާނާގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. މަނާކުރައްވައިފިއެވެ

. އެކަލޭގެފާނާ ކުރިމަތިލައްވާ ވިދާޅުވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمދުންމާރިހެއްޔެވެ؟ ފަހެ 
ދެން އެކަލޭގެފާނު އެކަންމަތިން ." ދިން ދޫކޮށްލައްވާށެވެއަޅައިނުލައްވާ އެދެކު"

ދެން . ހަނދާންނެތިވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ތިމަންކަމަނާ އެދެކުދިންގެ ގައިގައި ކޮއްޓަވައިލައްވައިފީމެވެ
رسول . އަދި ޢީދުދުވަހު ސޫދާނުމީހުން ތާރަޖަހައި އުޅުނެވެ. އެދެކުދިން ނިކުމެގެން ހިނގައްޖެއެވެ

ބަލަން ބޭނުންހެއްޔެވެ؟ ތިމަންކަމަނާ . ތިމަންކަމަނާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ اهللا عليه وسلّماهللا صلّى 
އަދި . ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިމަންކަމަނާ ބަހައްޓަވައިފިއެވެ. އާނއެކެވެ. ދެންނެވީމެވެ

ޅު ޖެހޭގޮތަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮނޑުފުޅުމަތިން އެކަލޭގެފާނުގެ ކޯފުޅުގައި ތިމަންކަމަނާގެ ކޯފު
ކުރިއަށް . އަދި އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ވިދާޅުވެއެވެ. ތިމަންކަމާނާ ބައްލަވަން ހުންނެވީމެވެ

ފުދުނީ . ދެން ތިމަންކަމަނާ ފޫހިވެވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ ބަނޫއަރުފަދެވެ. ގެންދާށެވެ
އެހެންވިއްޔާ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އާނއެކެވެ. ހެއްޔެވެ؟ ތިމަންކަމަނާ ދެންނެވީމެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ނުބައިޝާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް )3(."ދާށެވެ
أَيام التشرِيقِ أَيام أَكْلٍ وشربٍ " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ
) ޙައްޖުމަހުގެ އެގާރަ، ބާރަ، ތޭރައަކީ(އައްޔާމުއްތަޝްރީޤަކީ : "މާނައީ )4("عز وجلَّ وذكْرِ اِهللا

  ."މަތިން ހަނދުމަކުރުމުގެ ދުވަސްތަކެކެވެهللا ކެއުމާއި، ބުއިމާއި، މާތް
هللا މާތް .ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަހު ކުރެވޭ ހެޔޮޢަމަލުތަކުގެ މާތްކަން

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ބުނުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު
                                                             

 .والبخاري ومسلم رواه أمحد )1(

އަދި އެދުވަހުގައި . ބުޢާޘްގެ ދުވަހަކީ އައުސްވަންހައާއި ޚަޒުރަޖުވަންހައާއި ދެމެދުގައި އެންމެވަރުގަދައަށް ހަނގުރާމަ ހިނގިދުވަހެވެ )2(
  .ދެވަންހައިގެ ވަރަށްގިނަ ބޮޑެތިން ޤަތުލުވިއެވެ

  . رواه البخاري ومسلم وابن ماجه )3(

 .رواه أمحد ومسلم )4(
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 ما من أَيامٍ الْعملُ الصالح فيها أَحب إِلَى اِهللا" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 
سبِيلِ  يوالَ الْجِهاد ف" :قَالَ ؟سبِيلِ اِهللا يوالَ الْجِهاد ف ولَ اِهللايا رس :قَالُوا. يعنِى أَيام الْعشرِ "من هذه اَأليامِ

އެބަހީ (މިދުވަސްތަކުގައި : "މާނައީ )1("ٍءيإِالَّ رجلٌ خرج بِنفِْسه وماله فَلَم يرجِع من ذَلك بِش اِهللا
މަލު އެހެންދުވަސްތަކުގައި ކުރެވޭ ހެޔޮޢަމަލަށްވުރެ ކުރެވޭ ހެޔޮޢަ) ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަހުގައި

ގެ هللاއޭ . އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ." ގެ ޙަޟުރަތުގައި ލޮބުވެތިކަން ބޮޑެވެهللا
ގެ هللا. "ގެމަގުގައި ޖިހާދުކުރުމަށްވުރެވެސްތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެهللا! ރަސޫލާއެވެ

އެކަމަކު ޖާނާއި މާލުން ޖިހާދުކޮށް އެއްވެސް . ސް ހެޔޮކަން ބޮޑެވެމަގުގައި ޖިހާދުކުރުމަށްވުރެވެ
ގެ މަގުގައި هللاއެބަހީ ފުރާނައާއި ސަވާރީ . (އެއްޗަކާގެން އެނބުރިނާންނަމީހާ ފިޔަވައެވެ

  .)"ޤުރުބާންކުރިމީހާގެ އެޢަމަލު ފިޔަވައެވެ
. ވިދާޅުވިއެވެޖުބައިރު ބުނު ނުފައިރު  .ޢީދުދުވަހު އެކަކު އަނެކަކަށް ތަހުނިޔާކިޔުން

ގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެއްބޭކަލަކު އަނެއްބޭކަލަކާ ބައްދަލުވާ ހިނދު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم "
"قَتاُهللا لَب منا ومكُنހެޔޮޢަމަލުތައް(އަހުރެމެންނާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން هللا މާތް" "م (

  )2(."މުގައިވިއެވެމިފަދައިން ވިދާޅުވާ ކަ!" ޤަބޫލުކުރައްވާށިއެވެ
ފަހެ ޢީދުގެ  ).ބޮޑުތަކުބީރުކިޔުން(ދެޢީދުގެ ދުވަސްތަކުގައި ތަކުބީރުކިޔުން 

هللا މާތް. ފިޠުރުޢީދު ދަންނައެވެ. ދުވަސްތަކުގައި ތަކުބީރުކިޔުމަކީ ސުންނަތެކެވެ
°  ±  µ  ´  ³  ²   ¶  ¸  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

  ¹Z  )ޢަދަދު ) ރަމްޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކުގެ(ބައިމީހުން އެއީ ތިޔަ: "މާނައީ )١٨٥: البقرة
އަށް هللاއަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތެދުމަގުދެއްކެވިކަމުގެ މައްޗަށް . ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައެވެ
ދެން އަޟުޙާޢީދު ." އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޝުކުރުވެރިވުމަށްޓަކައެވެ. ތަކުބީރުކިޔުމަށްޓަކައެވެ

           Z"  #  $  %  &'  ] . އިވެއެވެވަޙީކުރައްވާފަهللا މާތް. ދަންނައެވެ
އައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ (ޢަދަދުކުރެވިގެންވާ ދުވަސްތަކެއްގައި : "މާނައީ )٢٠٣: البقرة(

  .)" އެބަހީ ތަކުބީރުކިޔާށެވެ. (އަށް ޒިކުރުކުރާށެވެهللاތިޔަބައިމީހުން ) ދުވަސްތަކުގައި
ތީއްސުރެ ޢީދުނަމާދު ފިޠުރުޢީދުދުވަހު ތަކުބީރުކިޔާނީ ނަމާދަށް ގެއިން ނިކު

އަދި އަޟުޙާޢީދުގެ ތަކުބީރުކިޔާނީ ޙައްޖުދުވަހުގެ ފަތިސްނަމާދުން . ފެށިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ

                                                             
 . والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه رواه أمحد )1(

   .وصححه األلباينذكره احلافظ يف الفتح واملنذري يف الترغيب والترهيب  )2(
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ޢަޞުރުނަމާދާ ) ޙައްޖުމަހުގެ ތޭރަވަނަދުވަހުގެ(ފޭބީއްސުރެ އައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ އެންމެފަހު ދުވަހުގެ 
ގެ އަރިހުން އެއްވެސް ބަސްފުޅެއް اهللا عليه وسلّم رسول اهللا صلّى ފަހެ މިކަމާބެހޭގޮތުން . ހަމައަށެވެ

  . އެކަމަކު ބައެއް އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. ސާބިތުވެގެންނުވެއެވެ
ފަހެ ތަކުބީރުކިޔާނީ ހަމައެކަނި ނަމާދަށް . ތަކުބީރުކިޔަންޖެހޭ މަޙައްލުތައް ދަންނައެވެ

ބުބޭކަލުން ގޭގައާއި، މަގުމަތީގައާއި، ބާޒާރުގައި އަޞްޙާ! އަދިކިއެއްތަ. ފަހުގައެއްނޫނެވެ
އަދި އިމާމުމީހާ ތަކުބީރު ކިއުމުން މައުމޫމުން ތަކުބީރުކިޔާކަށް . ތަކުބީރުވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ

  .އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ
ދުގެ ބުނު މަސްޢޫهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް. ތަކުބީރުގެ ކަލިމަތައް ދަންނައެވެ

އައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވާ . ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
އެންމެބޮޑީ " )1("دمحالْ ِهللاو ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللاو ،اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ ،ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللا". ކަމުގައިވިއެވެ

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު هللا. އެވެهللاބޮޑީ އެންމެ. އެވެهللا
އަދި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ . އެވެهللاއެންމެބޮޑީ . އެވެهللاއަދި އެންމެބޮޑީ . ނުވެއެވެ

 "دمحالْ ِهللاو ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ ُهللاو ،اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ ،ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللا"އަދި ." އަށެވެهللا
ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް )2(.ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މިގޮތަށްވެސް ޢަބްދު

އެކަލޭގެފާނު މިފަދައިން ތަކުބީރު ވިދާޅުވާ . ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ޢަބްދު
 )3("دمحالْ ِهللاو ربكْأَ اُهللا ،لُّجأَو ربكْأَ اُهللا ،اريبِكَ ربكْأَ اُهللا ،اريبِكَ ربكْأَ اُهللا". ކަމުގައިވިއެވެ

 .އެވެهللاބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން އެންމެބޮޑީ. އެވެهللاބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން އެންމެބޮޑީ"
އަދި ހުރިހާ ޙަމްދެއް . އެވެهللاއެންމެބޮޑީ . އެވެهللاއަދި އެންމެ އަރަހުށީ . އެވެهللاއެންމެބޮޑީ 

. ރުއްސުންލެއްވި ސަލްމާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް." އަށެވެهللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ 
   )4("اريبِكَ ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللا". ތިޔަބައިމީހުން ތަކުބީރުކިޔާށެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

މިއަދު މީސްތަކުން . ޙާފިޡު އިބުނު ޙަޖަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ ފަތުޙުލްބާރީގައި
  .އެއްވެސް އަޞްލެއް ނެތި ތަކުބީރަށް ތަފާތުކަލިމަތައް އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ

  
  

                                                             
 .إرواء الغليلوصححه األلباين يف  أخرجه ابن أيب شيبة )1(

  . إرواء الغليلوالبيهقي وصححه األلباين يف  ةرواه ابن أيب شيب )2(

 . إرواء الغليلوصححه األلباين يف  رواه ابن أيب شيبة )3(

 .أخرجه عبد الرزاق بسند صحيحقال الشوكاين  )4(



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

292 
 

  
  މިސްކިތްތަކާބެހޭ ޙުކުމްތައް

  
 ،މަތަށް ޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މުޅިބިންންމިއުهللا މާތް
ފަހެ . ޗެއް ކަމުގައި ލެއްވުމާއި ނަމާދުކުރެވޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ލެއްވުން ހިމެނެއެވެޠާހިރުކޮށްދޭ އެއް

 )1(.ނަމާދުވަގުތުޖެހޭ ހިނދު މުސްލިމަކަށް ހުރެވިއްޖެ ކޮންމެ ތަނެއް އެއީ އޭނާއަށް މިސްކިތެކެވެ
އަހުރެން . އެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވި. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޛައްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

ބިންމަތީ އެންމެފުރަތަމަ ބިނާކުރެވުނީ ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ދަންނަވައިފީމެވެ
އަހުރެން ." މަސްޖިދުލްޙަރާމެވެ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث ކޮންމިސްކިތެއްހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު 

. އެވެފުޅުކުރެއްވިحديث ދެން ކޮންމިސްކިތެއްތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު . ދަންނަވައިފީމެވެ
ދެމިސްކިތް ބިނާކުރުމުގެ ދެމެދުގައި ކިހައި . އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ." މަސްޖިދުލްއަޤުޞާއެވެ"

ދެން ." ސާޅިސްއަހަރެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث އެކަލޭގެފާނު ވަގުތެއްގެ ދުރުމިންވޭތޯއެވެ؟ 
ވަގުތު ޙާޟިރުވެއްޖެނަމަ ތިބާ ވީކޮންމެތަނެއްގައި ތިބާގެ މައްޗަށް ނަމާދު. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

  )2(."ފަހެ އެއީ މިސްކިތެކެވެ. ތިބާ ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް .މިސްކިތް ބިނާކުރުމުގެ މާތްކަން

 ފުޅުކުރައްވަނިކޮށްرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
 )3("الْجنة يلَه مثْلَه ف ، بنى اُهللابِه وجه اِهللا ييبتغ من بنى مسجِدا". ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޑުއެއްސެވީމެވެ

މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފިމީހާ ) އެބަހީ އިޚުލާޞްތެރިވެގެންވާ ޙާލު(ފުޅަށް އެދިގެން ގެ ވަޖުހުهللا: "މާނައީ
هللا އަދި މާތް." އޭނާއަށްޓަކައި އެފަދަތަނެއް ބިނާކޮށްދެއްވާނެއެވެސުވަރުގޭގައި هللا . ދަންނައެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު
طَاة مسجِداً ولَو كَمفْحصِ قَ ِهللامن بنى " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 

އަށްޓަކައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފިމީހާ އަދި هللا: "މާނައީ )4("الْجنة يلَه بيتاً ف لبيضها بنى اُهللا
هللا . ކޮތަރެއް ބިސްއަޅާވަރުގެ ތަންކޮޅެއްނަމަވެސް ބިނާކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ) މިސްކިތަކުން(

                                                             

  .އެބާބު ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އެއީ ނަމާދުކުރުން ނަހީކުރެވިގެންވާ ތަންތަން ފިޔަވައެވެ )1(
 . رواه اجلماعة )2(

 . والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه رواه أمحد )3(

  .وصححه األلباينرواه أمحد والبزار  )4(
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ބިނާކުރުމުގެ ހެ މިދެޙަދީޘްފުޅުން މިސްކިތްފަ" .އޭނާއަށް ސުވަރުގޭގައި ގެއެއް ބިނާކޮށްދެއްވާނެއެވެ
  .އެކަމަކު ސަމާލުކަންދޭންޖެހެނީ އިޚުލާޞްތެރިވުމަށެވެ. މާތްކަން ބަޔާންކޮށްދެއެވެ

ފަހެ މިސްކިތަށް ދިއުމަށްޓަކައި  .މިސްކިތާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލާ ހިނދު ދުޢާކުރުން
ންވާ ދުޢާކިޔުން ގެއިން ނިކުންނަ ހިނދު އެކަމަށްޓަކައި ސުންނަތުން ސާބިތުވެގެ

  . މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
އެކަމަނާ . ރުއްސުންލެއްވި އުއްމުސަލަމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

ގެއިން ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު މިފަދައިން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ވިދާޅުވިއެވެ
، لَّزأُ وأَ، لَّزِأَ وأَ، لَّضأُ وأَ، لَّضأَ نْأَ كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهاللَّ، ى اِهللالَع تلْكَّوت، اِهللا مِسبِ". ވިދާޅުވެއެވެ

ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން هللا ": މާނައީ )1("يلَع لَهجي وأَ، لَهجأَ وأَ، ملَظْأُ وأَ، ملظْأَ وأَ
އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި . ލުކޮށްފީމެވެއާ ޙަވާهللاއަހުރެންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް . ނިކުންނަމެވެ
ރައްދައިލެވުމުން ނުވަތަ މިއަޅާ ޙައްޤުމަގުން ދުމާއި މިއަޅާ މަގުފުމަގުފުރެ މިއަޅާ! ރަސްކަލާކޮ
ނުވަތަ މިއަޅާ މީހެއްގެ މައްޗަށް މިއަޅާ ޙައްޤުމަގުން ކައްސުވައިލެވުމުން ލުމާއި ކައްސައި

މީހަކު އަނިޔާވެރިވުމުން ނުވަތަ މިއަޅާ މީހަކާ ދޭތެރޭ އަނިޔާވެރިވުމާއި މިއަޅާގެ މައްޗަށް އެހެން
ބޭއަދަބުވެރިގޮތަކަށް މުޢާމަލާތްކުރުމުންނާއި މިއަޅާއާ ދޭތެރޭ އެހެންމީހަކު ބޭއަދަބުވެރިގޮތަކަށް 

  ."މުޢާމަލާތްކުރުމުން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް މިއަޅާ އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އެދެމެވެ
. އްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެޢަބުނު هللا ލެއްވި ޢަބްދުރުއްސުންهللا އަދި މާތް
ނަމާދަށް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 يرِصب يفو، ارون يعمس يفو، ارون ينِساَل يفا ورون يبِلْقَ يف لْعاج مهللَّاَ". މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ

نوار ،ومفَ نوقي نوار ،ومن تحتي نوار ،وعن يمنِيي نوار ،وعن ماَشلي نوار ،ومماَأَ نمي نوار ،ومن 
لْخفي نوار ،واجلْع في ِسفْني نوار ،أَوعظم لي نوار ،وعّظم لي نوار ،واجلْع لي نوار ،واجنِلْعي 
نوللَّاَ، ارهأَ معنِطي نوار ،واجلْع في عبِصي نوار ،وفلَ يحمي نوار ،وفي دمي نوار ،وفي شرِعي 
نوار ،وفي برِشي نوމިއަޅާގެ ހިތުގައި ! ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވާބޮޑު": މާނައީ )2("ار

އަދި މިއަޅާގެ އެހުމުގައި ! އަދި މިއަޅާގެ ދުލުގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ
އަދި ! ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ) ލޮލުގައި(އަދި މިއަޅާގެ ފެނުމުގައި ! ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ) ކަންފަތުގައި(

އަދި މިއަޅާގެ ! ދި މިއަޅާގެ ތިރިން ނޫރެއްލައްވާނދޭވެއަ! މިއަޅާގެ މަތިން ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ
                                                             

    .وصححه األلباين رواه أهل السنن )1(
  .رواه البخاري ومسلم )2(
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އަދި މިއަޅާގެ ! އަދި މިއަޅާގެ ވާތްފަރާތުން ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! ކަނާތްފަރާތުން ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ
އަދި މިއަޅާގެ ! އަދި މިއަޅާގެ ފަހަތުން ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! ކުރިމަތިން ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ

އަދި މިއަޅާއަށް ! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއް އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! ނދޭވެނަފްސުގައި ނޫރެއްލައްވާ
އަދި މިއަޅާ ނޫރެއްކަމުގައި ! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! ނޫރެއް ބޮޑުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

އަދި މިއަޅާގެ ! މިއަޅާއަށް ނޫރެއް ދެއްވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ލައްވާނދޭވެ
އަދި މިއަޅާގެ ލޭގައި ! އަދި މިއަޅާގެ މަހުގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! ރުގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެގޮހޮ

އަދި މިއަޅާގެ ހަމުގައި ! އަދި މިއަޅާގެ އިސްތަށީގައި ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ! ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ
  "!ނޫރެއްލައްވާނދޭވެ

އްސުންލެއްވި ރުهللا މާތް .މިސްކިތަށް ވަންނަމުންނާއި ނިކުންނަމުން ދުޢާކުރުން
رسول اهللا صلّى اهللا . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ޢަބްދު

 أَعوذُ بِاِهللا". މިސްކިތަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވަމުން މިފަދައިން ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެعليه وسلّم 
މަތިވެރި މާތް  ،މިއަޅާ": މާނައީ )1("من الشيطَان الرجِيمِ ،ه الْقَدميِوسلْطَانِ ،وبِوجهِه الْكَرِميِ ،الْعظيمِ
ފުޅާއި، އެކަލާނގެ އިސްވެވޮޑިގެންވާ ބާރު އަދި އެކަލާނގެ މާތް ވަޖުހު ގެ ޙަޟްރަތުންهللا 

 ."މެދުވެރިކޮށް ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދެމެވެ
. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ފާޠިމަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް

 .މިސްކިތަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވަމުން މިފަދައިން ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
: މާނައީ )2("أَبواب رحمتك يوافْتح ل يذُنوبِ ياغْفر ل اللَّهم ،والسالَم علَى رسولِ اِهللا بِسمِ اِهللا"
އޭ . ގެ ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ސަލާމް ހުއްޓެވެهللا އަދި . ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ވަންނަމެވެهللا"

 އަދި! މިއަޅާގެ ފާފަތައް މިއަޅާއަށް ފުއްސަވައިދެއްވާނދޭވެ !ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
  !"ރަޙުމަތުގެ ދޮރުކޮޅުތައް މިއަޅާއަށްޓަކައި ހުޅުއްވައިދެއްވާނދޭވެގެ هللاއިބަ

އެދެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޙުމައިދާއި އަބޫއުސައިދާ هللا އަދި މާތް
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . ދެބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ. ދެބޭކަލުންގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު މިސްކިތުން ނިކުންނަ ހިނދު މިފަދައިން ތި. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ: "މާނައީ )3("أَسأَلُك من فَضلك ياللَّهم إِنِّ". ކިޔާހުށިކަމެވެ

                                                             
  .وصححه األلباينرواه أبو داود  )1(

   .وصححه األلباينرواه ابن ماجه  )2(

 .وابن ماجه والنسائيرواه أمحد ومسلم وأبو داود  )3(
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 ."މެވެހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަރަސްކަލާނގެ ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމުން ދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް

ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު މިސްކިތުން ނިކުންނަ  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 
 مهللَّاَ". ދެން މިފަދައިން ކިޔާށެވެ. ގެ ރަސޫލާއަށް ސަލާމްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރާށެވެهللاއިރު 

اعصنِمي من الشطاَين جِالرރަޙްމަތުން ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ": މާނައީ )1("مِي
  !"ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން މިއަޅާ ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވާނދޭވެ
ންނައިރު ވާތުފައި ށާއި ނިކުމިސްކިތަށް ވަންނައިރު ކަނާތުފައި އިސްކުރުމަ

މިކަމާބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ދަލީލެއް ފެނިފައެއް . ލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެއިސްކުރުމަށް ޢި
  .ނުވެއެވެ

هللا މާތް .މިސްކިތާ ދިމާއަށް ހިނގުމާއި މިސްކިތުގައި އިނުމުގެ މާތްކަން
 ހަމަކަށަވަރުން. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެއެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

لَه نزلَه  من غَدا إِلَى الْمسجِد وراح أَعد اُهللا". ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 
احر ا أَوا غَدكُلَّم ةنالْج نރުގޭގައި ސުވަهللا މިސްކިތަށް ގޮސްފައި އަންނަމީހާއަށް : "މާނައީ )2("م

އަދިވެސް ." އެއީ ގޮސްފައި އަންނަ ކޮންމެފަހަރަކުއެވެ. މެހުމާންދާރީއެއް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާނެއެވެ
رسول . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

 بيته ثُم مشى إِلَى بيت من بيوت اِهللا يهر فمن تطَ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 
قْضيلضِ اِهللا يائفَر نةً مفَرِيض خ تةًكَانجرد فَعرى تراُألخيئَةً وططُّ خحا تماهدإِح اهتމާނައީ )3("طْو :

އި ގެއިން ޠާހިރުވެގެން މިސްކިތަކާ ފަރުޟުކުރެއްވި ކަންތައްތަކުން ފަރުޟެއް އަދާކުރުމަށްޓަކަهللا "
) އޭނާއަށް(އޭނާ އަޅާ ކޮންމެ ދެފިޔަވަޅަކުން އެއްފިޔަވަޅު . ދިމާއަށް ހިނގައިފިމީހާ ދަންނައެވެ

  ."ދަރަޖައެއް މަތިވެރިކޮށްދެއެވެ) އޭނާއަށް(އަދި އަނެއްފިޔަވަޅު . ފާފައެއް ފޮހެދެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޤަތާދާގެ هللا މާތް ).މިސްކިތު ސުންނަތް(ތަޙިއްޔަތުލްމަސްޖިދު 

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
: މާނައީ )4("ركْعتينِ يإِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَالَ يجلس حتى يصلّ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

                                                             
 .وصححه األلباينرواه ابن ماجه  )1(

  .والبخاري ومسلم رواه أمحد )2(

 . رواه مسلم )3(

  . رواه اجلماعة )4(
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މިސްކިތަށް ވަންނަ ހިނދު ދެރަކުޢަތް ކޮށްފުމަށް ދާންދެން  ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު"
   ."ނުއިށީންނަހުށިކަމެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް .ތައްއެންމެމާތް މިސްކިތް
 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

الْمسجِد  يوصالَةٌ ف ،هذَا أَفْضلُ من أَلْف صالَة فيما سواه إِالَّ الْمسجِد الْحرام يمسجِد يةٌ فصالَ"
اهوا سيمف الَةص أَلْف ائَةم نلُ مامِ أَفْضرތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މިމިސްކިތުގައި : "މާނައީ )1("الْح

ކުރާ އެންމެނަމާދެއް އެހެންމިސްކިތްތަކުގައި ކުރާ އެއްހާސްނަމާދަށްވުރެ  )މަސްޖިދުއްނަބަވީގައި(
އަދި މަސްޖިދުލްޙަރާމުގައި ކުރާ އެންމެނަމާދެއް . އެއީ މަސްޖިދުލްޙަރާމް ފިޔަވައެވެ. މާތްވެގެންވެއެވެ

هللا އަދި މާތް." ނަމާދަށްވުރެ މާތްވެގެންވެއެވެ އެހެންމިސްކިތްތަކުގައި ކުރާ އެއްލައްކަ
رسول اهللا صلّى . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސު

 ،هذَا يمسجِد :الَ تشد الرحالُ إِالَّ إِلَى ثَالَثَة مساجِد" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم حديث 
ސަވާބު އިތުރުކުރުމުގެ (ތިންމިސްކިތަކަށް މެނުވީ : "ނައީމާ )2("ومسجِد اَألقْصى ،ومسجِد الْحرامِ

އެބަހީ ( އެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މިމިސްކިތާއި. ތިޔަބައިމީހުން ދަތުރުކޮށްފައި ނުދާށެވެ) ނިޔަތުގައި
  ."މަސްޖިދުލްޙަރާމާއި، މަސްޖިދުލްއަޤްޞާއެވެ، )މަސްޖިދުއްނަބަވީއާއި

ންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރުއްސުهللا މާތް .މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

"ف اسى الناهبتى يتةُ حاعالس قُوميالَ ت اجِدسމިސްކިތްތަކާމެދު މީސްތަކުން އެކަކު : "މާނައީ )3("الْم
هللا އަދި މާތް." ޤިޔާމަތެއް ޤާއިމެއްނުވާނެއެވެ ޚުރުވެރިވެ އުޅެފުމަށް ދާންދެންށް ފައަނެކަކަ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު
ކަށް މިސްކިތްތައް ރާނާ އުސްކުރުމަ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 
ޔަހޫދީންނާއި . "ބުނު ޢައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެهللا ޢަބްދު." ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަމުރުކުރެވިގެންނުވެއެވެ

ތިޔަބައިމީހުން މިސްކިތްތައް  ޒީނަތްތެރިކުރި ފަދައިން) އެބައިމީހުންގެ ފައްޅިތައް(ނަޞާރާއިން 
  )4(."ޒީނަތްތެރިކުރާނެތެވެ

                                                             
 . يف صحيح اجلامع وصححه األلباينرواه أمحد وابن ماجه  )1(

)2( رواه اجلماعة إالّ أنّ الترمذي رواه عن أيب سعيد اخلدري. 

)3( حه األلباينوابن ماجه  سائيرواه أمحد والنوصح.  

  .وصححه األلباينرواه أبو داود  )4(
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ގެ ޒިކުރުން އެތަންތަން هللاކީ ނަމާދާއި ފަހެ މިސްކިތަތައް ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދަ
ބަޔާންވެދިޔަ . މީސްތަކުން ބަލާ ހިތްހަމަޖެއްސުމަށް ޒީނަތްތެރިކުރުމެއްނޫނެވެ. އާބާދުކުރުމެވެ

އޭގެމާނައަކީ . ބަސްފުޅުތަކުން މިސްކިތްތައް ޒީނަތްތެރިކުރުން މަކުރޫހަވެގެންވާކަން އެނގެއެވެ
މިސްކިތް ސާފުޠާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ . އްނޫނެވެމިސްކިތްތައް ސާފުޠާހިރުނުކޮށް ދޫކޮށްލުމެ

މަކުރޫހަވެގެންވަނީ ތަފާތުކުލަތަކާއި އަގުބޮޑެތި ހިލަތަކުން . ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ
އެކަމުގެ ސަބަބުން ނަމާދުކުރާމީހުންގެ ޚުޝޫޢަތްތެރިކަން ގެއްލި . އެތަން ޒީނަތްތެރިކުރުމެވެ
 ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިންهللا މާތް. ޣާފިލުވެއެވެއެބައިމީހުން ނަމާދުން 

އަދި . ތައް ބިނާކުރުމަށް އެކަލޭގެފާނު އަމުރުކުރެއްވިއެވެފަހެ މިސްކިތް. ރިވާވެގެންވެއެވެ
އަދި ރަތްކުލައާއި ރީނދޫކުލައިން . މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ވާރޭނުވެހޭގޮތް ހަދާށެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ

) ނަމާދުން(އެހެނީ އެކަން މީސްތަކުން . ކުރުމުން ރައްކާތެރިވާށެވެއެތަން ޒީނަތްތެރި
  )1(."ޣާފިލުކުރެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ޠާހިރުކުރުމާއި މިސްކިތުގައި މީރުވަސްދުއްވުން މިސްކިތް
 މީހުންދިރިއުޅޭ އަވަށްތަކުގައި. "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

މިސްކިތްތައް ބިނާކުރުމަށާއި، އެމިސްކިތްތައް ސާފުޠާހިރުކުރުމަށާއި، އެމިސްކިތްތަކުގައި 
  )2(."އަމުރުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މީރުވަސްދުއްވުމަށް 

. ފަހެ މިސްކިތަކީ އަޅުކަމުގެ ގޮވައްޗެވެ .ހަޑިތަކެތިން މިސްކިތް ރައްކާތެރިކުރުން
رسول اهللا صلّى اهللا عليه . ތަކެތިންނާއި ނުބައިވަހުން އެތަން ރައްކާތެރިކުރަންޖެހެއެވެއެހެންކަމުން ހަޑި

ތަކަކީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަމަކަށަވަރުން މިމިސްކިތް" .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ وسلّم حديث
އަށް هللاމިތަންތަންވަނީ ! އަދިކިއެއްތަ. ނަޖިސްއެއްޗަކަށް އެކަށީގެންވާ ތަންތަނެއްނޫނެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަދިވެސް  )3(."ކުރުކުރުމަށާއި ޤުރުއާންކިޔެވުމަށެވެޒި
ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު އަރިދަފުސް ފޮޅާލައިފިނަމަ ) މިސްކިތުގައި. "(ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެحديث

އީ މީހެއްގެ އެ )4(.)އެބަހީ އޭގެމައްޗަށް ފަސްއަޅާށެވެ. (ފެންނަގޮތް ހަދާށެވެއަރިދަފުސްކޮޅު ނު
                                                             

 . وصححهرواه البخاري تعليقاً وابن خزمية  )1(

   .وصححه األلباينوابن ماجه وابن حباّن  رواه أمحد وأبو داود والترمذي )2(

 . رواه مسلم )3(

އެހެންކަމުން މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނަމާދުކުރަން ހުއްޓައި . ވެއެޒަމާނުގައި މީސްތަކުން ނަމާދުކުރަނީ ބިންމަތީގައެ )4(
މިޒަމާނުގައި މިސްކިތްތަކުގައި ވަނީ ދޫލައާއި ތަރުފާލު . ކުޅުޖަހަންޖެހިއްޖެނަމަ އޭނާގެ ވާތްފަރާތަށް ކުޅުޖަހާ ފަސްއަޅައިލައެވެ

އަދި މިހާރު ނަމާދުގައި އަރިދަފުސް ފޮޅަންޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ . ވެއެހެންކަމުން މިހާރު އެފަދަކަމެއްކުރުމަކީ ހަޑިކަމެކެ. އަޅައިފައެވެ
  . ކުޅުޖަހަން ޖެހިއްޖެނަމަ ޖީބުގައިވާ ރުމާލުގެ ތެރެއަށް އެކަންކުރާށެވެ
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هللا އަދި މާތް )1(."ގައިގައި ނުވަތަ އޭނާގެ ހެދުމުގައި އުނގުޅި އޭނާއަށް ތަކުލީފަކަށް ވެދާނެތީއެވެ
رسول اهللا صلّى . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

الْبصلَ والثُّوم والْكُراثَ فَالَ يقْربن مسجِدنا فَإِنَّ  من أَكَلَ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا عليه وسلّم حديث 
مو آدنب هنأَذَّى متا يمأَذَّى متكَةَ تالَئލޮނުމެދު ( )3(ފިޔައާއި، ލޮނުމެދާއި، ކުއްރާޘު: "މާނައީ )2("الْم

ށަވަރުން އާދަމުގެ ފަހެ ހަމަކަ. މެވެކައިފިމީހާ އަހުރެމެންގެ މިސްކިތާ ކައިރިނުވާހުށިކަ) ގަހުގެ ބުޑު
  ."ގޫ އިޙުސާސްކުރާ ކަންތައްތަކުން މަލާއިކަތުންވެސް އުނދަގޫ އިޙުސާސްކުރައްވަތެވެދަރީން އުނދަ

ޢުލާނުކުރުމާއި މިސްކިތުގައި ގަނެވިއްކުން އިގެއްލިފައިވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް މިސްކިތުގައި 
 އެކަލޭގެފާނު. ހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا މާތް .މަކުރޫހަވެގެންވުން

 يع رجالً ينشد ضالَّةً فمن سم" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . ވިދާޅުވިއެވެ
މިސްކިތުގައި މީހަކު : "މާނައީ )4("علَيك فَإِنَّ الْمساجِد لَم تبن لهذَا الَ ردها اُهللا :الْمسجِد فَلْيقُلْ

هللا . އޭނާ ގެއްލިގެންއުޅޭ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ޢިޢުލާނުކުރާ އަޑުއިވިއްޖެމީހާ އޭނާއަށް ބުނާހުށިކަމެވެ
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މިސްކިތްތައް ބިނާކުރެވިފައިވަނީ އެފަދަ . ތިބާއަށް އޭތި ރައްދުނުކުރައްވާށިއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا އަދިވެސް މާތް." ކަންތައްތަކަށްޓަކައެއް ނޫނެވެ
. ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

"ف اعتبي أَو بِيعي نم متأَيفَقُولُوا يإِذَا ر جِدساُهللا :الْم حبالَ أَر كتارجމިސްކިތުގައި : "މާނައީ )5("ت
) އޭނާއަށް(ވިއްކާ ނުވަތަ ގަނެއުޅޭ މީހަކު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން 

  ."ފައިދާ ނުލައްވާށިއެވެهللا ތިބާގެ ވިޔަފާރީގައި . ބުނާހުށިކަމެވެ
މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރަން ތިބޭމީހުންނަށް  .މިސްކިތުގައި އަޑުގަދަނުކުރުން

އެއީ ބާރަށް ޤުރުއާންކިޔެވި . ނދަގޫވާގޮތަށް މިސްކިތުގައި އަޑުގަދަކުރުމަކީ މަނާވެގެންވާ ކަމެކެވެއު
. ފަހެ ދީނީ އަދި ޢީލްމީ ދަރުސުތައްދިނުން މިކަމުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ. ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ

. ފާނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

                                                             
  .يف متام املنة وصححه األلباينرواه أمحد  )1(

 .وابن ماجه والنسائي والبخاري ومسلم والترمذي رواه أمحد )2(

. ފަހެ ކައްކައިގެން ނުވަތަ ރޯފިލުވައިގެން ކެއުން މަކުރޫހަވެގެންނުވެއެވެ. ން މަކުރޫހަވެގެންވަނީ ރޮލާ ހުއްޓައެވެމިތަކެތި ކެއު )3(
ފަހެ ސިނގިރެޓު ބުއިންވެސް މިޙުކުމުގެ . އަދި ރޮލާ ހުއްޓައި ކައިފިނަމަ އަނގައިން ވަސްނުފިލުވާ މިސްކިތަށް ނާރާހުށިކަމެވެ

  .އޭގެ ވަހަކީވެސް އެތަށްބަޔަކަށް ތަކުލީފުދޭ އެއްޗެކެވެ އެހެނީ. ތެރެއަށް ވަންނާނެއެވެ
 . رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه )4(

  .وصححه األلباين رواه الترمذي والدارمي )5(
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ފަހެ މީސްތަކުން އަޑުހަރުކޮށް . އިޢުތިކާފަށް އިންނެވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމިސްކިތުގައި 
ޤުރުއާންކިޔަވާއަޑު އެކަލޭގެފާނަށް އިވިވަޑައިގެން ފޭލިގޭގެ ފަރުދާ ކަޝްފުކުރައްވާ 

ه فَالَ يؤذين بعضكُم بعضا والَ يرفَع بعضكُم علَى أَالَ إِنَّ كُلَّكُم مناجٍ رب" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
ضٍ فعيب اَءةرއޭނާގެ ) ނަމާދުގައި(ތިޔަބައިމީހުންކުރެ ކޮންމެމީހަކީ . ދަންނައެވެ: "މާނައީ )1("الْق

ށް ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އެކަކު އަނެކަކަ. ވެރިރަސްކަލާނގެއާ ސިއްރުވާހަކަދައްކާ މީހެކެވެ
އަދި އެކަކު އަނެކަކުގެ މައްޗަށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި އަޑު . އުނދަގޫނުކުރާހުށިކަމެވެ

  ."ނުއުފުލާހުށިކަމެވެ
. ވިދާޅުވިއެވެ  - رمحه اهللا -އިމާމު ނަވަވީ  .މިސްކިތުގައި ވާހަކަދެއްކުން

ނިޔަވީ ވާހަކަތަކެއް އެއީ ދު. ހުއްދަވެގެންވާ ވާހަކަތައް މިސްކިތުގައި ދެއްކުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ"
هللا މާތް." އަދި އެވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ހެވުނު ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ. ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ސަމްރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ހު އިރުއަރައިފުމަށް ދާންދެން މުސައްލަކޮޅު ފަތިސްނަމާދުކުރެއްވުމަށްފަرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم "

އަދި . ފަހެ އިރު އެރުމުން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. މަތިން ތެދުވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ
އަދި ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި ޖާހިލިއްޔަ . އަޞްޙާބުބޭކަލުން ވާހަކަދައްކަވާ ހައްދަވަތެވެ

ވެސް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަދި . އަދި ހީހައްދަވަތެވެ .ޒަމާނުގެ ވާހަކަތައްވެސް ހިމެނެއެވެ
   )2(."ހިނިވަރުނަކުރައްވައެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .މިސްކިތުގައި ކެއިންބުއިމާއި ނިދުން ހުއްދަވެގެންވުން
لّى رسول اهللا ص. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ޢަބްދު

އަދި . ގެ ޒަމާނުގައި މިސްކިތުގައި އަހުރެމެން ނިދައިހަދަމުއެވެاهللا عليه وسلّم 
ބުނު ޙާރިޘުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް )3(."ޤައިލޫލާވެސްކުރަމުއެވެ

 ގެ ޒަމާނުގައިرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
  )4(."މިސްކިތުގައި އަހުރެމެން ރޮށްޓާއި އެއްގަމުމަސް ކައިހަދަމުއެވެ
މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދާއިރުގައާއި  .މިސްކިތުގައި ދެއަތް މަހައިލައިގެން އިނުން

މިސްކިތުގައި ނަމާދުގެ އިންތިޒާރުގައި އިންނަ ހިނދު އެއްއަތުގެ އިނގިލިތައް އަނެއްއަތުގެ 
                                                             

  .وصححه األلباينرواه أبو داود والنسائي والبيهقي واحلاكم وصححه على شرط الشيخني  )1(

 .رواه أمحد ومسلم )2(

 .ޤައިލޫލާކުރުމަކީ މެންދުރުވުމުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިން ނިދައިލުމެވެ  .وصححه األلباينوابن ماجه  رواه أمحد )3(
  .وصححه األلباينرواه ابن ماجه  )4(
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هللا މާތް. ވައި މަހައިލައިގެން އިނުން މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެއިނގިލިތަކުގެ ތެރެއަށް ލައް
رسول . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ކަޢުބު ބުނު ޢުޖުރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

رج عامدا إِذَا توضأَ أَحدكُم فَأَحسن وضوَءه ثُم خ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެاهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث 
جِدسإِلَى الْم، ف هفَإِن هابِعأَص نيب كَنبشيفَالَ ي الَةތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު : "މާނައީ )1("ص

ރަނގަޅަށް ވުޟޫކޮށް ދެން ނަމާދުކުރުމުގެ ގަސްތުގައި މިސްކިތަށް ދިއުމަށް ނިކުންނަ ހިނދު ފަހެ 
އަތުގެ އިނގިލިތަކުގެ ތެރެއަށް މަހައިލައިގެން އޭނާ އެއްއަތުގެ އިނގިލިތައް އަނެއް

  ."އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ އެހުރީ ނަމާދުގައެވެ. ނުހުންނަހުށިކަމެވެ
ފަހެ އިމާމުމީހާއަށާއި އެކަހެރިކޮށް  .މިސްކިތުގެ ދެތަނބުގެ ދެމެދުގައި ނަމާދުކުރުން
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ގެންވެއެވެނަމާދުކުރާމީހާއަށް ދެތަނބުގެ ދެމެދުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެ

رسول اهللا صلّى اهللا . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا ޢަބްދު
 )2(."ގެފުޅުގެ ތެރެއަށް ވެދެވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ދެތަނބުގެ ދެމެދުގައި ނަމާދުކުރެއްވިއެވެعليه وسلّم 

ކުރާ އިރު މިސްކިތުގައި ޖާގަ އޮންނަ ޙާލު މައުމޫމުން ދެތަނބުގެ ދެންފަހެ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު
އެކަމަކު މިސްކިތުގައި އެތަން ފިޔަވައި ޖާގައެއް . ދެމެދުގައި ސަފުހެދުމަކީ މަކުރޫހަވެގެންވާ ކަމެކެވެ

މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ އޭނާގެ ބައްޕާފުޅުގެ ކިބައިން . ނެތްނަމަ މައްސަލައެއްނެތެވެ
ގެ ޒަމާނުގައި ތަނބުތަކުގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . "ބައްޕާފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާކުރެއްވިއެވެ

  )3(."މެދުގައި ސަފުހެދުން އަހުރެމެންނަށް މަނާކުރެވިގެންވިއެވެ
ِهللا احلَمد و. ހިސާބުން މިފޮތުގައި ލިޔުމަށް ގަސްތުކުރި ހިސާބަށް ލިޔެ ނިމުނީއެވެމިހާ

. ކުރީމެވެހުރިހާނަމާދެއް މިފޮތުގައި ޝާމިލުނަމާދުތަކާއި ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ފަހެ ފަރުޟު .واملنة
އަދި . އަދި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި ހުރިހާނަމާދެއްގެ ތަފްޞީލު ބަޔާންކުރީމެވެ

ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚުތިލާފު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައެއްވާނަމަ އޭގެ ރާޖިޙުގޮތް އެބަހީ އެންމެ 
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ هللا އަދި މިފޮތް ވިދާޅުވި ކޮންމެބޭފުޅަކަށްވެސް މާތް. ރަނގަޅުގޮތް ބަޔާންކުރީމެވެ

ފަހެ ދީނުގެ މައްސަލަތައް އޭގެ ދަލީލާއެކު . ނަމާދުތަކުގެ ތަފްޞީލު ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެއެވެ
މަލުކުރުމުގެ ޢަޒުމު އަދި ޔަޤީންކަމާއެކު ޢަ. އެނގުމުން ކޮންމެބޭފުޅަކުވެސް ހިތްހަމަޖެހޭނެއެވެ

ފަހެ މިއަދު މީސްތަކުން ދީނާ ދުރަށްގޮސްފައިވާ އެއްސަބަބަކީ . ހިތުގައި އުފެދޭނެއެވެ

                                                             
  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والترمذي  )1(

 . رواه البخاري ومسلم )2(

  .وصححه األلباينرواه ابن ماجه  )3(
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އޭގެސަބަބުން ހަވާނަފްސު . އެބައިމީހުންކުރާ ދީނީޢަމަލުތަކުގައި ދަލީލާއި ބަޞީރަތު ނެތުމެވެ
ދީނުގެ ޢަމަލުތައްކޮށް ބަސްތައް  އަދި ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް. އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ވެރިކަންކުރެއެވެ

ކުރެއްވިގޮތް ހޯދައި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެނަމާދު . ނަމާދަކީ ދީނުގެ އަސާސެވެ. ބުނެހަދަތެވެ
ފަހެ އަޅުގަނޑު . މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ އޮޅުންފިލުވުމަކީ ކޮންމެ

އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހުށައަޅަނީ ތިޔަލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް މި
ފަހެ އެކަލޭގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ . ކަލުން ނަމާދުތައްކުރެއްވި ގޮތުގެ ނަމޫނާއެކެވެއަޞްޙާބުބޭ

އަޅުގަނޑަށް . އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަކީ ހުރިހާކަމެއްގައި މުސްލިމުންނަށްވާ ރިވެތިނަމޫނާއެކެވެ
ދެއްވިކަމަށްޓަކައި އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދާއި هللا ށާ އަދި ލިޔެ ނިންމުމުގެ ތައުފީޤު މާތްމިފޮތްލިޔަން ފަ
އަދި ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންގެ ކިބައިން އެއުރެންކުރާ ހެޔޮދުޢާތަކުގައި . ޝުކުރުކުރަމެވެ

ގޮތަށް އަޅަމެން އެންމެންނަށް ސުންނަތާ އެއްهللا މާތް. ނިކަމެތި އަޅާ ޝާމިލުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ
އަދި ޚާއްޞަކޮށް ނަމާދު ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް ! ހުރިހާ ޢަމަލެއްކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ

وصلَّى اُهللا وسلَّم وباَرك علَى عبده ورسوله نبِيِّناَ . إِنه سميع مجِيب! ކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤުދެއްވާށިއެވެ
لَى آلعو دمحمنيعمأَج حاَبِهأَصو ه . دمالْح اناَ أَنوعد رآخونيبِّ الْعاَلَمِهللا ر.  
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 69  .....................................................................................................ކިޔުން...أَعوذُ •

 70  ......................................................................................................ބިސްމިކިޔުން •

 70  .......................................................................................................އާމީންކިޔުން •
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 71  .......................................................ކިޔެވުންސޫރަތުލްފާތިޙާއަށްފަހު ޤުރުއާނުން މިންވަރެއް  •

 77  .........................................................................ގައި ޤުރުއާންކިޔަވަން ޖެހޭގޮތްނަމާދު §

 78  ........................................ސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަންތައްތައްދާ ހިނދު މުޤުރުއާން އަޑުއިވެމުން §

 78  ......................................................................................އިމާމުމީހާއަށް ލައިދިނުން §

 79  ..................................................................ފަހަތުގައި މައުމޫމުން ކިޔެވުން އިމާމުމީހާގެ §

 80  ...........................ކިޔުންނަމާދުގެ އެއްޙަރަކާތުން އަނެއްޙަރަކާތަށް ބަދަލުވާ ހިނދުކިޔާ ތަކުބީރުތައް •

 81  .............................................................................................ރުކޫޢުގެ ހައިއަތުތައް •

 81  ..................................................................................ރުކޫޢުގައި ޒިކުރާއި ދުޢާކުރުން •

 83  ..........................................................އި އިޢުތިދާލުގައި ޒިކުރުކުރުންރުކޫޢުން ތެދުވަމުންނާ •

ޢަތަށް ތެދުވުމުގެ ސަޖިދައަށްދިއުމުގެ ކައިފިއްޔަތާއި ސަޖިދައިން ދެވަނަރަކުޢަތަށް ނުވަތަ ހަތަރުވަނަރަކު •
 85  ........................................................................................................ކައިފިއްޔަތު

 88  ..............................................................................................ސަޖިދައިގެ ހައިއަތު •

 90  ........................................އި ސަޖިދާގައި ކުރަންޖެހޭ ޒިކުރުސަޖިދާގައި އޮންނަންޖެހޭ މިންވަރާ •

 93  ..................................ތް އަދި އެމަޤާމުގައި ދުޢާކުރުންދު އިނުމާއި އިންނަންޖެހޭގޮދެސަޖިދަ ދެމެ •

 94  ............................................................................................ޖަލްސަތުލްއިސްތިރާޙާ •

 95  ..................................................................................ތަޝައްހުދަށް އިންނަންޖެހޭގޮތް •

  96  .............................................................................................އިފްތިރާޝަށްއިނުން §

   97  ...............................................................................................ތަވައްރުކަށްއިނުން §

 97  ................................................................................އިނުންފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް  •

 98  .........................ށް ޞަލަވާތްކިޔެވުންގެ މައްޗަرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހުއައްތަޙިއްޔާތުގައި  •

 100  .....................................................ލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ދުޢާކުރުންފަހުއައްތަޙިއްޔާތުގައި ސަ •

 105  ................................................................................ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ޒިކުރުކުރުން •

E  ްނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކާއި ސުންނަތްތަކާއެކު ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަރުތީބުނ
  110  ....................................................................................................ނަމާދުކުރާނެގޮތް

E ު114  ..................................................................................................ސުންނަތް ނަމާދ 

E ަ115  ................................................ޙައްބުވެގެންވަނީ ގޭގައިކުރުމެވެސުންނަތް ނަމާދު މުސްތ 

E ް117  ...................................................................ސުންނަތް ނަމާދުތައް ބެހިގެންވާ ބައިތައ 
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E ް118  ............................................................................................ރަވާތިބު ސުންނަތްތައ  

  118  .................................................................................ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތް •
 122  ...........................................................ތްމެންދުރުނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތާއި ފަހު ސުންނަ •

 124  ................................................................................މަޣުރިބުނަމާދުގެ ފަހު ސުންނަތް •

 125  ...................................................................................ޢިޝާނަމާދުގެ ފަހު ސުންނަތް •

E ް125  ..............................................................ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެން ނުވާ ސުންނަތްތައ  
 

E 127  .................................................................................................................ިވިތުރ  
 

  128  ...................................................................................................ވިތުރީގެ ވަގުތު •
 129  ...................................................................................ވިތުރީގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދު •

 131  ...............................................................................................ވިތުރީގައި ކިޔެވުން •

 132  ..........................................................................................ވިތުރީގައި ޤުނޫތުކިއުން •

 133  .................................................................ތާ މެދު ދަންނަބޭކަލުންގެ ރައުޔުވިތުރީގެ ޤުނޫ •

 133  .................................................................................................ޤުނޫތުގެ މަޙައްލު •

 134  ..............................................................................ރިކޮށް އަވަދިވެގެން ދުޢާކުރުންވިތު •

 134  ...................................................................ރިކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެއެއްރޭ ދެވިތު •

  135  ...............................................................................................ވިތުރި ޤަޟާކުރުން •

E ް136  .........................................................................ފަރުޟު ފަސްނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުނ    
E ް137  .................................................................................ފަތިސްނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުނ 

E ު139  ....................................................................................................ތަހައްޖުދުނަމާދ 

 142  ................................................އަދަބުތައް ބާގައި ހުންނަންޖެހޭދަމުނަމާދުކުރަން އެދޭމީހާގެ ކި •

 147  ...............................................................................................ދަމުނަމާދުގެ ވަގުތު •

 147  .............................................................................ނަމާދުކުރުން އެންމެމާތް ވަގުތުދަމު •

  148  ..............................................................................ނަމާދުގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދުދަމު •

  148  ...........................................................................................ދަމުނަމާދު ޤަޟާކުރުން •

E  ް149  .....................................................................)ތަރާވީޙުނަމާދު(ރަމްޟާންމަހުގެ ޤިޔާމ 

 151  ......................................................................................ތަރާވީޙުނަމާދުގައި ކިޔެވުން •

 152  ..........................................................................ނަމާދުގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދުތަރާވީޙު •
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E ު154  ..........................................................................................................ޟުޙާނަމާދ  

 155  .............................................................................................ޟުޙާނަމާދުގެ ވަގުތު •

 155  .............................................................................ނަމާދުގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދުޟުޙާ •

E ި156  ...................................................................................................ސްތިޚާރާނަމާދުއ 

E ު158  ......................................................................................................ތަސްބީޙަނަމާދ  
 

E ަ161  .........................................................................................................މާދުޙާޖަތްނ  
E ު162  .........................................................................................................ތައުބާނަމާދ 

E ު163  ............................................................................................................ކޭތަނަމާދ 

E ު167  .................................................................................................އިސްތިސްޤާނަމާދ  
E 172  .................................................................................................ދަތުގެ ސަޖިަތިލާވ  

 173  .................................................................................ތިލާވަތުގެ ސަޖިދައިގެ މާތްކަން •

 173  ....................................................................................ކުމްތިލާވަތުގެ ސަޖިދައިގެ ޙު •

 174  ....................................................................................................ސަޖިދަވަޅުތައް •

 178  ......................................................ގެންވާ ކަންތައްތައްޝަރުޠުވެތިލާވަތުގެ ސަޖިދަކުރުމަށް  •

 179  ..................................................................................ތިލާވަތުގެ ސަޖިދާގައި ކިޔާދުޢާ •

 180  ............................................................................ދުގައި ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަކުރުންނަމާ •

E ަ180  ..................................................................................................ޝުކުރުގެ ސަޖިދ  

E ަ181  ...........................................................................................................ކުށުސަޖިދ 

 182  ......................................................................................ކުށުސަޖިދައިގެ ކައިފިއްޔަތު •

 183  ..............................................................ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ޙާލަތްތައް ކުށުސަޖިދަކުރުން •

E ް186  ........................................................................................ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުނ 

މާތްވެ  ންނަށްއަންހެނުން ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުވުން އަދި އެކަނބަލުން ގޭގައި ނަމާދުކުރުން އެކަނބަލު •
 188  ...................................................................................................އައުލާވެގެންވުން

 189  .............................ދުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވުންގެއާދުރު އަދި ޖަމާޢަތްބޮޑު މިސްކިތުގައި ނަމާ •

 190  .....................................ދިއުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވުން ށް ދާއިރު މަޑުމައިތިރިކަމާއެކުމިސްކިތަ •

 190  .........................................................އިކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވުންއިމާމުމީހާ ނަމާދު ލު •
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 191  ...........ންވުންމާއި ޙަރަކާތްތަކުގައި އިމާމަށްވުރެ އިސްވުން ޙަރާމްވެގެއިމާމަށް ތަބާވުން ވާޖިބުވެގެންވު •

 193  .......................................................ހަމަވެއްޖެނަމަ ޖަމާޢަތަކަށްވުންއިމާމުމީހާއާއެކު އެކަކު  •

 193  ...........................................................ށް ބަދަލުވުން ހުއްދަވެގެންވުންއިމާމުމީހާ މައުމޫމަކަ •

 195  ....................................................................އުމޫމަށް ރަކުޢަތް ލިބޭމިންވަރުއިމާމާއެކު މަ •

 196  .................................................................ށްޖެހުން ހުއްދަކުރާ ޢުޛުރުތައްޖަމާޢަތުން ފަހަ •

 197  .....................................................................ރުން އެންމެ ޙައްޤުވެގެންވާމީހާއިމާމުކަންކު •

 198  ..................................................................މާމުކަން ޞައްޙަވެގެންވާ މީހުންއެބަޔެއްގެ އި •

E ް200  ...................................ސަލާމްދިނުމަށްފަހު އިމާމުމީހާ މައުމޫމުންނާ ދިމާއަށް އެނބުރިލުނ 

E ަ201  ...........................................ތެއްގައި އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުންއަންހެނާ އަންހެނުންގެ ޖަމާޢ  

E ި201  ...................................................................މާމުކަމާބެހޭ ތަފާތު ބައެއް މަސްއަލަތައްއ  

 201  .......................................ނެއްގައި ހުރެ އިމާމުކަންކުރުންއިމާމުމީހާ މައުމޫމުންނަށްވުރެ އުސްތަ •

 202  .................މުން އިމާމުމީހާއާ އިޤުތިދާވުންދެމެދު ހުރަހެއްވާ ޙާލު މައުމޫ އިމާމުމީހާއާއި މައުމޫމުންނާ •

  202  ......................މީހަކު އިމާމުކަމަށް އިސްކުރުން އިމާމުމީހާ ނަމާދުގެ ތެރޭގައި މައުމޫމުންގެ ތެރެއިން •

 203  ............................................................................މީހާގެ ފަހަތުން ތަބުލީޣުކުރުންއިމާމު •

E ު204  ............................................................ނަމާދުގައި އިމާމުމީހާއާއި މައުމޫމުންގެ މަޙައްލ  
  204  ..................ހޭ މަޙައްލުއާއި އޭނާ ހުންނަންޖެއިމާމުމީހާއާއެކު އެންމެމީހަކު ނަމާދުކުރާނަމަ އިމާމުމީހާ •

 204  ......މީހާއާއި މައުމޫމުންގެ މަޙައްލުއިމާމުމީހާއާއެކު ދެމީހުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަމީހުންވާނަމަ އިމާމު •

  205  ...........................................................................ނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ މަޙައްލުއަންހެ •

  205  ....................................................................ސަފުގެފަހަތުގައި އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރުން •
E ް207  ..............................................................................................ނަމާދަށް ސަފުހެދުނ 

 210  ..................................ކެއްގެ ކަނާތްފަރާތުގެ މާތްކަންފުރަތަމަ ސަފުގެ މާތްކަމާއި ހުރިހާ ސަފުތަ •

E ް211  ............................................................ނަމާދުކުރާއިރު ކުރިމަތީގައި ސުތުރާ ބެހެއްޓުނ 

  212  ...............................................................................................ސުތުރާގެ މިންވަރު •

 212  ....................................................ދެމެދު ހުންނަންޖެހޭ ދުރުމިން ނަމާދުކުރާމީހާއާ ސުތުރާއާ •

 213  ..............................................ސުތުރާއެވެ މައުމޫމުންނަށްވެސްވާއިމާމުމީހާއަށްވާ ސުތުރާއަކީ  •

 213  ...........ރުމަކީ ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެނަމާދުކުރަންހުންނަ މީހާއާ އޭނާގެ ސުތުރާއާ ދެމެދުން ހުރަސްކު •

  214  ...........................................ތިން ހުރަސްކުރާމީހާ މަތަކުރުންނަމާދުކުރަންހުންނަ މީހާގެ ކުރިމަ •
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ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާއާ އޭނާގެ ސުތުރާއާ ދެމެދުން އަންހެނަކު ނުވަތަ ޙިމާރެއް ނުވަތަ  •
 214  ...................................................ފިނަމަ އޭނާގެ ނަމާދު ބާޠިލުވުންކަޅުކުއްތާއެއް ހުރަސްކޮށް

E ު215  ...........................................................................ރުން މަނާވެގެންވާ ތަންތަންނަމާދުކ  
 215  ......................................................................................................ޤަބުރުސްތާން •

   217  .......................................................................................ންޤަޟާޙާޖަތްކުރެވޭ ތަންތަ •

 217  ..........................................................................................................ޖަމަލުކޮށި •

ވޭ ތަންތަނާއި، މީހުން ހިނގާބިނގާއުޅޭ މަގުތަކާއި، ގެފުޅުގެ ކުނިގޮނޑާއި، ޖަނަވާރު ޛަބަޙަކުރެ •
 218  .....................................................................................................ފުރާޅުކޮޅުމަތި

E ް219  .................................................................................ކަޢުބާގެ ތެރޭގައި ނަމާދުކުރުނ  
E ް220  ....................................................ނަމާދުގައި ކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ ބައެއް ކަންތައްތައ  

 220  .............................................................................................................ރުއިން •

 221  ........................................ބެލުން ބޭނުމެއް ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކަނާތްފަރާތަށާއި ވާތްފަރާތަށް •

 221  ....................................................ދަ ގެއްލުންދޭ ތަކެތި މަރައިލުންހަރުފައާއި ނަގުލަންދާށިފަ •

  221  ...............................ބޭނުމެއްޖެހިއްޖެ ޙާލަތުގައި ކުރިއަށާއި، ފަހަތަށާއި، ދެފަރާތަށް ހިނގައިލުން •

 222  ......................................................................ހުރެ ނަމާދުކުރުންކުޑަދަރިފުޅު އުރައިގެން •

 222  ........................ޝާރާތުން ސަލާމުގެ ޖަވާބުދިނުންން ހުއްޓައި މީހަކު ސަލާމްގޮވުމުން އިނަމާދުކުރަ •

 223  ....................................................................................ތަސްބީޙަ ކިޔުމާއި އަތްޖެހުން •

 223  ........................................................................................އިމާމުމީހާއަށް ލައިދިނުން •

 223  .............................................................................ކިޔުންِهللا الْحمد ކިނބިހިއެޅުމުން  •

 224  ...................................................................................މުޞްޙަފު ބަލައިގެން ކިޔެވުން •

 224  ..................................................................ފާތު ޚިޔާލުތައް ހިތަށް ވެރިވުންނަމާދުގައި ތަ •

E ް226  .................................................................................ނަމާދު މަކުރޫހަވާ ކަންތައްތައ 

 226  ................................މާއި އެފަދަ ތަކެއްޗާ ކުޅެހެދުންނަމާދުގައި ހުންނަ އިރު ތުނބުޅިއާއި، ހެދު •

 227  .......................................................................ނަމާދުގައި އުކުޅަށް އަތްލައިގެން ހުރުން •

 227  ...................................................................................................މައްޗަށް ބެލުން •

 227  ...................................................................ލުކުރުވާފަދަ އެއްޗަކަށް ބެލުންނަމާދުން ޣާފި •

 228  ...........................................................ދޭ ހިނދު އަތުން އިޝާރާތްކުރުންނަމާދުން ސަލާމް •
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 228  .......................................................ނގަމަތި ފޮރުވުމާއި ސަދުލުކުރުންރުމާފަދައެއްޗަކުން އަ •

 228  .......................................................................ޔާރުވެފައިވަނިކޮށް ނަމާދުކުރުންކާނާ ތައް •

 229  ............................................................ތަކަށް ދާންވެހުރެ ނަމާދުކުރުންދެޙާޖަތުންކުރެ ޙާޖަ •

 229  ....................................................................................ތާއްޔާޖެހޭ ޙާލު ނަމާދުކުރުން •

 230  ..............................................................މިސްކިތުން ތަނެއް ޚާއްޞަކުރުން ނަމާދުކުރުމަށް •

E ް230  ....................................................................................ނަމާދު ބާޠިލުވާ ކަންތައްތައ 

 230  ........................................................................................ގަސްތުގައި ކައިބޮއިހެދުން •

 230  ........................................................................................ގަސްތުގައި ވާހަކަދެއްކުން •

  232  ............................................................................ކެއްކުރުންގަސްތުގައި ގިނަޙަރަކާތްތަ •

 232  ...................ކޮށްލުންކާ ނުލައި ގަސްތުގައި ދޫނަމާދުގެ ރުކުނެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އެއްވެސް ޢުޛުރަ •

 233  ...................................................................................................ބާރަށް ހީގަތުން •

E ް233  ................................................................................................ނަމާދު ޤަޟާކުރުނ  
E ު235  ..................................................................................................ބަލިމީހާގެ ނަމާދ  
E ު236  .........................................................................................................ޚައުފުނަމާދ 

  239  ..........................................................ގައި މަޣުރިބު ނަމާދުކުރާނެގޮތްހަނގުރާމައިގެ ވަގުތު •

 240  ..............................................................ތު ނަމާދުކުރާނެގޮތްހަނގުރާމަ ގަދަވެގެންދާ ވަގު •

E ު240  .............................................................................................ދަތުރުވެރިޔާގެ ނަމާދ 

  241  ............................................................................ރުރަކުޢަތް ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުންހަތަ •

 242  ........................................................................................ރުމުގެ މަސާފަތުޤަޞްރުކު •

 243  .............................................................................ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުން ފެށޭ ހިސާބު •

  243  .......................................................ހަމައަށް ކުރާނީ ކޮންވަގުތަކު؟ދަތުރުވެރިޔާ ނަމާދު ފުރި •

 245  .........................................................................ތީގައި ސުންނަތް ނަމާދުކުރުންދަތުރުމަ •

 246  ........................................................................................ކުރުންހުކުރުދުވަހު ދަތުރު •

E ް246  .............................................................................................ދެނަމާދު ޖަމްޢުކުރުނ 

 246  ...........................................................................................އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުން •

 247  ............................................................................................ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުން •

 247  .....................................................................އި މުޒްދަލިފާގައި ޖަމްޢުކުރުންޢަރަފާތުގައާ •
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 247  ......................................................................................ދަތުރުމަތީގައި ޖަމްޢުކުރުން •

  249  ....................................................................................ވާރޭވެހޭ ހިނދު ޖަމްޢުކުރުން •

 250  ...........................................................ޛުރެއްގެ ސަބަބުން ޖަމްޢުކުރުންބައްޔެއް ނުވަތަ ޢު •

 251  ....................................................................................ބޭނުމެއްޖެހިގެން ޖަމްޢުކުރުން •

E ،ި252  ...އެއްގަމުގެ އުޅަނދުތަކާއި، ޖައްވުގެ އުޅަނދުތަކުގައި ނަމާދުކުރުން ކަނޑުގެ އުޅަނދުތަކާއ 

E ް252  ...................................................................................................ދަތުރުގެ ދުޢާތައ 

E ު255  .........................................................................................................ހުކުރުނަމާދ 

 255  ...........................................................................................މާތްކަންހުކުރުދުވަހުގެ  •

 255  ...........................................................................................ޢާކުރުންހުކުރުދުވަހު ދު •

ށް ޞަލަވާތްކިޔެވުން ގެ މައްޗަرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހުކުރުވިލޭރެއާއި ހުކުރުދުވަހު  •

 256  .........................................................................................................ގިނަކުރުން

 257  ......................................................ވަހުގެ ރޭ ކަހުފުސޫރަތް ކިޔެވުންހުކުރުދުވަހާއި ހުކުރުދު •

 257  ...................................................................މަށްޓަކައި ފެންވަރައި ރީތިވުންހުކުރަށް ދިއު •

 258  ..........................................................................ވެސް ކުރިއަކުން ހުކުރަށްދިއުންވީހައި •

 259  ............................................................................ސްތަކުންގެ ކޮނޑުތައް ގިރާކުރުންމީ •

 260  .........................................ންވުންކުރުން ޝަރުޢުކުރެވިގެހުކުރުނަމާދުގެ ކުރިން ސުންނަތްނަމާދު •

 261  ..........................................ފަށައިފިނަމަ ތަންބަދަލުކޮށްލުންމިސްކިތުގައި އިނދެ ތާއްޔާޖެހެން  •

E ް261  ...................................................................................ހުކުރުނަމާދު ވާޖިބުވެގެންވުނ  
E ަ263 .............ވާޖިބުވެގެންނުވާ މީހުންމާދު ވާޖިބުވެގެންވާ މީހުންނާއި އެބަޔެއްގެ މައްޗަށް ހުކުރުނ 

E ު265  .............................................................................................ހުކުރުނަމާދުގެ ވަގުތ 

E ު267  ........................................................................ހުކުރުނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ހަމަވާ ޢަދަދ 

E ް269  ..................................................................................................ހުކުރުކުރެވޭ ތަނ 

E ު269  ........................................................................................................ކުރު ޚުޠުބާހ 

ޚަޠީބުމީހާ މިންބަރަށް އަރާ ހިނދު ސަލާމްގޮވުމާއި، އޭނާ މިންބަރުމަތީ އިށީނުމުން ބަންގިދިނުމާއި،  •
 270  .......................................................................ންން އޭނާއާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލުމައުމޫމު



                                                                                                                         ައްނަމާދުގެ ޙުކުމްތ 

311 
 

އަށް ޙަމްދުކުރުމާއި، ދެން އިތުރުރަސޫލާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް هللاޚުޠުބާގައި އެންމެފުރަތަމަ މާތް •
 271  .....................އާނުގެ އާޔަތްތައް ޝާމިލުކުރުންކިޔެވުމާއި، މީސްތަކުންނަށް ނަސޭހަތްދިނުމާއި، ޤުރު

 274  ....ށީނދެލުން ޝަރުޢުކުރެވިގެންވުންކޮޅަށްހުރެގެން ދެޚުޠުބާދިނުމާއި ދެޚުޠުބާގެ ދެމެދު ހިނދުކޮޅަކަށް އި •

 275  ...............................................................ބާދިނުމާއި ޚުޠުބާ ދިގުނުކުރުންއަޑުހަރުކޮށް ޚުޠު •

 276  .........................................................މާވެގެން ޚުޠުބާ މެދުކަޑައިލުންޚަޠީބުމީހާއަށް ކަމެއްދި •

   277  ........................ވާހަކަދެއްކުން ޙަރާމްވެގެންވުންޚުޠުބާކިޔެމުންދާ ހިނދު މައުމޫމުން އެކަކުއަނެކަކާ  •

   278  ........................................................................................މާދުގައި ކިޔެވުންހުކުރުނަ •

   279  ......ހޭގޮތްހުކުރުނަމާދުގެ ފަހުރަކުޢަތަށް ނުވަތަ ފަހުރަކުޢަތުން ބަޔަކަށް ލައްވައިލިމީހާ ކަންތައްކުރަންޖެ •

 279  ............................................................ފަހުން ސުންނަތްކުރުން ރިންނާއިހުކުރުނަމާދުގެ ކު •

E ް281  .......................................................ހުކުރުދުވަހާއި ޢީދުދުވަހާ އެއްދުވަހެއްގައި ޖަމާވުނ   

E ު282 ............................................................................................................ޢީދުނަމާދ    

 282  ..............................ތުގައިވާ އެންމެރީތި ހެދުންލުންޢީދުނަމާދަށް ފެންވެރުމާއި، ހުވަނދުލުމާއި، އަ •

   283  ......................................................މާދަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން ކެއުންފިޠުރުޢީދުދުވަހު ޢީދުނަ •

 283  ...........................................................................................މުޞައްލާއަށް ނިކުތުން •

 283  ............................................................ޑަކުދިން މުޞައްލާއަށް ނިކުތުންއަންހެނުންނާއި ކު •

 284  ...........................................އެނބުރިއަންނަ މަގު ތަފާތުކުރުންޢީދުނަމާދަށްދާ މަގާއި ނަމާދުން  •

 284  ...............................................................................................ޢީދުނަމާދުގެ ވަގުތު •

 285  ...................................................................ބަންގިގޮވުމާއި ޤަމަތްދިނުމާމެދުޢީދުނަމާދަށް  •

 285  .....................................................................ދެރަކުޢަތުގައި ތަކުބީރުކިޔުން ޢީދުނަމާދުގެ •

   286  ..........................................................ނާއި ފަހުން ސުންނަތްކުރުމާމެދުޢީދުނަމާދުގެ ކުރިން •

 286  .........................................................ކިބައިން ޞައްޙަވެގެންވާމީހުން ޢީދުނަމާދު އެބައެއްގެ •

 286  ...............................................................................................ޚުޠުބާދުނަމާދުގެ ޢީ •

 287  ..........................................................................................މާދުގައި ކިޔެވުންޢީދުނަ •

   288  ...........................................................................................ޢީދުނަމާދު ޤަޟާކުރުން •

 288  ........................................................................ހު ކެއިންބުއިމާއި އުފާފާޅުކުރުންޢީދުދުވަ •

 289  ...........................................ވޭ ހެޔޮޢަމަލުތަކުގެ މާތްކަންކުރެޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަހު  •

   290  ....................................................................ކަކު އަނެކަކަށް ތަހުނިޔާކިޔުންޢީދުދުވަހު އެ •
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 290  .................................................)ރުކިޔުންބޮޑުތަކުބީ(ބީރުކިޔުން ދެޢީދުގެ ދުވަސްތަކުގައި ތަކު •

E ް292  ......................................................................................މިސްކިތްތަކާބެހޭ ޙުކުމްތައ    

 292  .................................................................................މިސްކިތް ބިނާކުރުމުގެ މާތްކަން •

 293  ..............................................................ށް ކުރިމަތިލާ ހިނދު ދުޢާކުރުންމިސްކިތާ ދިމާއަ •

 294  .........................................................ދުޢާކުރުން މިސްކިތަށް ވަންނަމުންނާއި ނިކުންނަމުން •

 295  ..............................................މިސްކިތުގައި އިނުމުގެ މާތްކަން މިސްކިތާ ދިމާއަށް ހިނގުމާއި •

 295  ...................................................................)މިސްކިތު ސުންނަތް(ތަޙިއްޔަތުލްމަސްޖިދު  •

 296  .........................................................................................އެންމެމާތް މިސްކިތްތައް •

 296  .......................................................................................މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން •

 297  .....................................................މިސްކިތުގައި މީރުވަސްދުއްވުން ކިތް ޠާހިރުކުރުމާއިމިސް •

 297  ........................................................................ތިން މިސްކިތް ރައްކާތެރިކުރުންހަޑިތަކެ •

ގަނެވިއްކުން މަށް މިސްކިތުގައި އިޢުލާނުކުރުމާއި މިސްކިތުގައި ގެއްލިފައިވާ ތަކެތި ހޯދު •
 298  ................................................................................................މަކުރޫހަވެގެންވުން

 298  ...................................................................................މިސްކިތުގައި އަޑުގަދަނުކުރުން •

 299  .....................................................................................މިސްކިތުގައި ވާހަކަދެއްކުން •

 299  .........................................................އިމާއި ނިދުން ހުއްދަވެގެންވުންމިސްކިތުގައި ކެއިންބު •

 299  ....................................................................އި ދެއަތް މަހައިލައިގެން އިނުންމިސްކިތުގަ •

 300  ................................................................ތަނބުގެ ދެމެދުގައި ނަމާދުކުރުންމިސްކިތުގެ ދެ •

E ު302  ...........................................................................................................ފިހުރިސްތ 

  

  

  

 

  

  

 


